
6. Supressió de subentrades

6.1. SUBENTRADES SUPRIMIDES

abella fustera
abús contra l’honestedat
acetat de linalil
àcid acetoacètic
àcid acetònic
àcid aconític
àcid al.lofànic
àcid amigdàlic
àcid angèlic
àcid angelícic
àcid antimònic
àcid antimonós
àcid arsènic
àcid arsenós
àcid arsínic
àcid arsònic
àcid atròpic
àcid àuric
àcid aurotiosulfúric
àcid bismútic
àcid bromhídric
àcid bròmic
àcid bromoacètic
àcid caprílic
àcid clòric
àcid cloroacètic
àcid cloroàuric
àcid cloroplatínic

àcid clorós
àcid cresílic
àcid cumínic
àcid de Caro
àcid diclorofenoxiacètic
àcid dicròmic
àcid difosfòric
àcid disulfúric
àcid disulfurós
àcid ditiònic
àcid ditionós
àcid elaídic
àcid estànnic
àcid euxàntic
àcid fènic
àcid ferricianhídric
àcid ferrocianhídric
àcid fosfínic
àcid fosfoglicèric
àcid fosfònic
àcid fulmínic
àcid germànic
àcid glicerofosfòric
àcid glioxílic
àcid glucònic
àcid glutàric
àcid grafític
àcid heptanoic
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àcid hexanoic
àcid hidracrílic
àcid hidroxipropiònic
àcid hipobromós
àcid hipofosfòric
àcid hipofosforós
àcid hipoiodós
àcid hiposulfurós
àcid iodós
àcid isobutíric
àcid isociànic
àcid isoftàlic
àcid isonicotínic
àcid maleic
àcid malònic
àcid mandèlic
àcid metanílic
àcid metansulfònic
àcid mucònic
àcid naftàlic
àcid naftiònic
àcid naftoic
àcid nitrhídric
àcid nonanoic
àcid opiànic
àcid ortocarbònic
àcid òsmic
àcid pelargònic
àcid peracètic
àcid peroxoacètic
àcid pirofosfòric
àcid pirosulfúric
àcid pirosulfurós
àcid platínic
àcid selenhídric
àcid selènic
àcid selenós
àcid sulfamídic
àcid sulfènic
àcid sulfínic
àcid sulfoxílic
àcid tel.lurhídric

àcid tel.lúric
àcid tel.lurós
àcid titànic
àcid toluensulfònic
àcid toluic
àcid tricloroacètic
àcid túngstic
àcid undecanoic
àcid 10-undecanoic
àcid undecilènic
àcid vanàdic
àcid vaníl.lic
àcid veràtric
àcid wolfràmic
àcids tiòlics
àcids tiònics
activitat diastàtica
acusar recepció d’una carta*
adjectiu distributiu
adjectiu numeral ordinal
adjectiu pronominal
adverbi numeral ordinal
àguila negra de Prússia (o àguila blanca 

de Polònia)
àguiles romanes
agullat petit
aixaragallament en mantell
alcaloide del veratre
alcohol coniferílic
alcohol furfurílic
alcohol hexadecil
alcohol isobutílic
aldehid veràtric
aliments grassos
aliments magres
anàlisi baromètrica
anar amb el vestit d’Eva**
àncora de bolet
andròsace càrnia
andròsace pubescent
ànec de Jamaica
angelot aculeat

* Es manté en el DIEC2 la subentrada acusar recepció d’una tramesa.
** Es manté en el DIEC2 la subentrada anar amb el vestit d’Adam.
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angelot ocel.lat
anguila elèctrica
anhídrid selenós
any literari [o any científic, etc.]
Apòstol dels Gentils
aranya negra
arbre de la pasqua
areng del Pacífic
arna de la cera
arna de les estores
arna del farratge
arna del gra
arquitectura orgànica
ascàride de l’home
ascàride del porc
asclepiadeu major
asclepiadeu menor
astràgal alpí
astrància gran
astrància petita
avena muntanyenca
azalea de l’Índia
azalea procumbent
baix imperi
balata blanca
balata negra
balsamina africana
banyarriquer del roure
barret de capellà*
batejar el vi
bavosa de mar
belluguet gros
belluguet mitjà
belluguet petit
blada granadina
blada típica
bleda boscana [o bleda obscura]**
blet de fulla petita
blet espinós
bloc de paper
boga de fulla ampla
boga de fulla estreta

bolet d’agulles ataronjat
bolet d’esca de bedoll
bolet d’esca negre
bolet de femer micaci
bolet de soca rovellat
botja de riera
braços d’una balança
bruc valencià
bufalaga de roca
bufassa il.lírica
bufera arbustiva
bufera somnífera
búgula piramidal
burret de quatre taques
burret ratllat
cabussó gran
camp acústic
campanera valenciana
campaneta de fulla rodona
canal medul.lar
cardamina alpina
cardamina pirinenca
cardigassa blanca
cardigassa palustre
càrex corbat
càrex d’Haller
càrex de Davall
càrex de Link
càrex fosc
càrex gran
càrex inflat
carlina corimbosa
carpí daurat [o carpí vermell]
centauri de fulla estreta
centauri groc
cirialera comuna
cirialera glauca [o cirialera herbàcia]
clavilles d’una embarcació
clorur de fosforil
clorur de sulfuril
cobra escopidora
cobra negra i blanca

* Es manté en el DIEC2 la subentrada barret de teula.
** Es manté en el DIEC2 la subentrada bleda borda.
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cocodril americà
cocodril malai
cocodril nan
cocodril palustre
coeficient d’extinció
colobra bordelesa
colobra de ferradura
colobra de Montpeller
colobra escalonada
colobra llisa
colobra verda i groga
colobreta cega
colom perdiu
color de carn
comerç lliure
comunitat vicinant
concordança dels evangelis
concurrència d’oficis
condemnar algú en contumàcia
conjugació d’obligació
connexió poligonal
construcció directa [o ordre directe]
construcció ergativa
contracte estimatori
corball de roca
corc de l’om
corc de la vinya
corc de pa
corc dental del gra
corc gros del gra
corn amb pues
corn comú
corn eriçonat
cornera de jardí
corniol pirinenc
corona austral
corona boreal
coronil.la mínima
cosinus negatiu
cosinus positiu

cotangent negativa
cotangent positiva
cranc de llit
cranc de pinces negres
cranc dels cocoters
cranc dimoni
cranc llanut
cranc pelfut
cranc vellutat
crespinell fosc
cria enguixada
cria ensacada
crosta de soca
cualbra brunenca
cualbra pudent
culte de dulia
culte de latria
curtcircuit d’alimentació
demanar una explicació [o exigir una ex-

plicació, o donar una explicació]
déntol petit
desagraujar una indústria
diccionari bilingüe [o diccionari plurilin-

güe, o diccionari trilingüe]
diferència ascensional
dimoni barbut
dimoni gros
dimoni petit
Diputació del General
distoma lanceolat
divisió harmònica
document autèntic
donar la clau de casa a un pupil*
dret adjectiu
dret consuetudinari
dret de crèdit [o dret personal]**
dret de petició
dret de prelació
dret escrit
dret expectant

* Es manté en el DIEC2 la subentrada donar la clau de casa a un fill.
** Se suprimeix la subentrada dret de crèdit [o dret personal] «Dret que relaciona els subjectes en-

tre ells i no és atribuït a les persones sobre les coses», però es manté dret personal [o dret personalís-
sim] «Dret que és inherent a la persona i que, essent intransmissible, s’extingeix amb la mort».
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dret real
dret urbanístic
drets cívics [o drets polítics]
edat competent per al matrimoni
efectiu en mans del públic
el qui
elevar l’hòstia
els Reis Màgics
els Reis Mags
emissió de radiació
equació del centre
esborronar-se una roba*
escola senesa
escolà gros
escórpora africana
escórpora allargada
escórpora de cap roig
escórpora de fang
escórpora tinyosa
escrita blanca
escurçonera laciniada
espectrògraf de masses
Esperit Sant
esponja d’aigua
esponja de cavall
ésser posseït pel diable
ésser un altre home
ésser una dona una bona lletera
ésser una reunió**
estam exsert
estams definits
estat líquid
estat pastós
estat sòlid
esteperola umbel.lada
èster acetoacètic
estereotip de plàstic
estructura de blocs
falguera de jardí

falzia del Canadà
fer afollar
fer combregar amb rodes de molí***
figuera de bengala
fila de seients
filosofia empírica
flabiol de set forats****
forces bionòmiques
forma gramatical
forma lingüística
forn alt
fugida d’estudi
fulla decreixent
fulles articulars
funció semiològica
funcionari públic
fusta de revessa*****
fuster de ribera
futur anterior
futur imperfet
garota de punxes llargues
gel sec
gobi de sorra
gràcia concomitant
gràcia còngrua
gramàtica d’estructura de frase
gramàtica formal
gramàtica sintagmàtica
granota saltadora
granoteta de Sant Antoni
gripau gegant
gripau llevadora
gripau raucador
guineu vermella
gutxo aspre
gutxo brut
herba de ca
herba de la pulmonia
herba de les talpes

* Es manté en el DIEC2 la subentrada esborronar-se un ordit.
** Es manté en el DIEC2 la subentrada ésser un galliner.

*** Es manté en el DIEC2 la subentrada combregar amb rodes de molí.
**** Es manté en el DIEC2 la subentrada flabiol de set canons.

***** Es manté en el DIEC2 la subentrada fusta revessa.

supressió de subentrades 285

021-Novetats diccionari 2  22/9/08  06:33  Página 285



herba de rel
herba perdiuenca
herba sangonera
home de remença
honorar, el rei, algú amb la seva confiança
hora del cronòmetre
iguana crestada
l’ésser suprem
l’únic
la càtedra de sant Pere [o la càtedra

apostòlica]
la consumació dels segles
la degollació dels innocents
les castes serventes de Jesucrist
les flames de l’infern
llagosta marroquina
llagosta pelegrina
llamprea de mar
llamprea de riu
llampuga borda
llangardaix verd nord-occidental
llarga durada
llavor fecunda
lleis de l’atzar
llengua criolla
llengua sàvia
llengua vulgar
llenguadina cuneada
llenguatge estàndard*
llengües indoxineses
llengües nigerokurdufanianes
llengües niloticosaharianes
llengües tibetobirmanes
lleteresa serrada
llibre d’historietes il.lustrades
lligabosc atlàntic
lligabosc de jardí

lligabosc mediterrani
llissa agut [o llissa de roquer]**
llissa petita
lluç de riu
lluerna rossa
màquina d’escarificar
marieta de set punts
massa elèctrica
mataparent cianescent
mes draconític
mes solar mitjà
més baix [o menys baix, o tan baix]
més petit [o menys petit, o tan petit]
mesura signada
mètode asèptic
mica de coure
milana cuacurta
milana grossa
míldiu pulverulent
mina a cel obert
mode finit
mode infinit
mode personal
mode potencial
modes definits
moranella de clapissar
moranella rogenca
morro d’ovella***
mosca camaleó
mosquit cúlex
mot de doble sentit
motlle de fer caretes****
no marcat
núvol accessori
nuvolositat parcial
nuvolositat total
obeir el ventrell*****

* En substitució d’aquesta subentrada, s’ha afegit en l’article llengua del DIEC2 la subentra-
da llengua estàndard.

** Es manté en el DIEC2 la subentrada llissa calua.
*** Se suprimeix la subentrada del DIEC1 morro d’ovella «Plantatge de morro d’ovella», però

es manté en el DIEC2 la subentrada morro d’ovella «Fredolic».
**** Es manté en el DIEC2 la subentrada motlle de fer carotes.

***** Es manté en el DIEC2 la subentrada no obeir el ventrell.
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obertura de blancs
obertura de trama
observatori meteorològic
ocre de tungstè
ordre de mots lògic
pagell xato
pagre pigallat
palaia anglesa
paraboloide el.líptic
paradella conglomerada
partícula conjuntiva
partícules inseparables
parts d’una companyia de declamació
paternitat responsable
peix guitarra gros
peix guitarra petit
peix lluna
peix rei
peixos cartilaginosos
pensament alpí
pensament pirinenc
pensament subalpí
peu amebeu
peu de Crist*
peu de Crist bord
piscina probàtica
placa de fixació dels tubs
planta dicotiledònia
poa anual
poa bulbosa
poll gavatx**
potentil.la vernal
pou de neu***
preexistència de l’ànima
prefloració corrugativa
pretèrit definit
prímula viscosa
principis i paràmetres
prisma d’acreció
pronom conjuntiu

proposició adversativa
proposició directa
proposició enunciativa
proposició exclamativa
proposició negativa
proposició subordinada
proposició subordinada causal
punt vocàlic
purificació de la Verge
qualitats negatives
rabassa de bruc
rabosa argentada
raigs crepusculars
rajada aspiada
rajada marbrada
rajada punxosa
rajada romeguera
rajada tacada
receptor universal
reducció a l’equador
reducció a la posició aparent
regió abissal
relat especular
romandre el camp a algú
roques agregades
rosa blanca [o rosa vermella]
roser sicilià
sal de fosfoni
salms graduals
sargantana àgil
sargantana corredora
sargantana de prat
seguir una estratègia mixta
sense entranyes
seu vacant
sil.logisme disjuntiu
sistema referencial
societat primitiva
solraig clapejat
solraig llis

* Se suprimeix la subentrada del DIEC1 peu de Crist «Peu de rata», però es manté en el DIEC2
la subentrada peu de Crist «Gram negre» i «Peucrist».

** Es mantenen en el DIEC2 les subentrades poll bordissot i poll negre.
*** Es mantenen en el DIEC2 les subentrades pou de gel i pou de glaç.
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6.2. SUBENTRADES SUPRIMIDES PER L’APLICACIÓ DE CRITERIS LEXICOGRÀFICS

capell de teula (es manté en el diccionari la subentrada barret de teula)
correguda de toros (es manté en el diccionari la subentrada correguda de bous)
dur la veu cantant (es manté en el diccionari la subentrada portar la veu cantant)
dur merda a l’espardenya (es manté en el diccionari la subentrada portar merda a l’es-

pardenya)
dur quatre ulls (es manté en el diccionari la subentrada portar quatre ulls)
eixir a camí (es manté en el diccionari la subentrada sortir a camí)
espurnar-li a algú els ulls (es manté en el diccionari la subentrada espurnejar-li a algú

els ulls)
fúmer el camp (es manté en el diccionari la subentrada fotre el camp)

sorell de penya
sotssecretari d’estat
superfície cònica
tabaquera roja
taca catòdica
tampó absorbent
tauró blau
teixit traqueal
tensió molecular
titulot americà
titulot blavós
titulot d’aleta dentada
tonatge de desplaçament
tord blau
toxina normal
tràfic de perfeccionament passiu
trencat propi
tret difús
treure’s una dona el ventre
tritó alpí
tritó rugós
tritó suís
trotllo ovalat
truita arc iris
tub d’aletes
un llibre ben (o mal) compost
un refinat
una panxa contenta*
una quantitat infinitament petita

unió de teixits
unitats ponderals
vapor saturant
varà de Borneo i Java
vent est
vent oest
verb emprat absolutament
verb ergatiu
vers acèfal
viola arborescent
viola de Willkomm
violer trist
vocabulari fonològic [o vocabulari sintàc-

tic, o vocabulari semàntic, o vocabulari
universal]

vocal feble
vocal forta
vocal subjuntiva
voltar una cosa de quelcom
vot acumulat
vot acumulatiu
vot restringit
xereix d’aresta groga
xerla morruda
xerla ratllada
xerla roncadora
xilema secundari
xiprer de Califòrnia
xucla verda

* Es manté en el DIEC2 la subentrada ésser un panxa contenta.
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llima dolça (es manté en el diccionari la subentrada llimona dolça)
pretèrit anterior (es manté en el diccionari la subentrada passat anterior)
quedar parat (es manté en el diccionari la subentrada restar parat)
rabosa morruda (es manté en el diccionari la subentrada bavosa morruda)
rem de moro (es manté en el diccionari la subentrada raïm de moro)
vaixell almirall (es manté en el diccionari la subentrada nau almirall)

6.3. SUBENTRADES CONVERTIDES EN ACCEPCIÓ

DIEC2 DIEC1

a ultrança loc. adv., acc. 2 combat a ultrança [o combat a tota ul-
trança] 

abaixar v. tr., acc. 1 6 abaixar les veles 
abrandar v. tr., acc. 1 2 abrandar el foc [o abrandar l’incendi, etc.] 
abrivat -ada adj., acc. 2 pujar abrivat
abundar v. intr., acc. 2 abundar de [o abundar en]
abusar v. intr., acc. 2 abusar d’una dona
acabar v. tr., acc. 3 2 i 3 3 acabar amb algú que faci alguna cosa [o

acabar amb algú de fer alguna cosa,
etc.]

acabar v. tr., acc. 8 1 aux. i 8 2 aux. acabar de
acanalat -ada adj., acc. 1 2 cavall acanalat
aclarir v. tr., acc. 3 2 aclarir la roba
aclucar v. tr., acc. 1 2 intr. pron. aclucar-se-li els ulls a algú
acompanyar v. tr., acc. 3 acompanyar una cosa amb una altra
actual adj., acc. 1 2 remei actual [o cauteri actual]
acuit m., acc. 2 jugar a l’acuit
acumular v. tr., acc. 1 4 acumular energia [o acumular calor, o acu-

mular electricitat, etc.]
administració f., acc. 3 1 Administració pública
admirar v. tr., acc. 3 intr. pron. admirar-se algú d’alguna cosa
adobar v. tr., acc. 1 2 adobar cuir [o adobar pell]
adormir v. tr., acc. 1 6 intr. pron. adormir-se en l’execució d’una cosa
adquirit -ida adj., acc. 1 caràcters adquirits
adquirit -ida adj., acc. 2 idees adquirides
adreçar v. tr., acc. 3 intr. pron. adreçar-se a algú
adventici -ícia adj., acc. 1 2 gent adventícia
afartar v. tr., acc. 2 1 afartar d’un menjar [o afartar d’una be-

guda]
afegir v. tr., acc. 1 2 afegir una gerra [o afegir un plat, o afegir

una estàtua, etc.]
afí adj., acc. 2 camps afins [o propietats afins, etc.]
afinar v. tr., acc. 1 5 afinar una persona
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afinar v. tr., acc. 2 afinar un pes [o una mesura, o una pesada,
o un mecanisme, o les cobertes d’un lli-
bre, etc.]

afortunat -ada adj., acc. 2 cirurgià afortunat [o metge afortunat]
afroasiàtic -a adj., acc. 2 1 m. llengües afroasiàtiques
afusat -ada adj., acc. 2 forma afusada
agraït -ïda adj., acc. 2 feina agraïda
agre2 -a adj., acc. 2 3 camí agre
agut -uda adj., acc. 3 malaltia aguda
agut -uda adj., acc. 5 1 to agut [o nota aguda]
aire m., acc. 6 4 aire de feridura [o aire de bogeria, etc.]
aixambergat -ada adj., acc. 2 forma aixambergada
ajustar 2 v. tr., acc. 2 ajustar la porta [o ajustar la finestra, o ajus-

tar els finestrons]
ala f., acc. 4 10 ala d’una muntanya
alegre adj., acc. 3 3 color alegre
alerta interj., acc. 2 adv. anar alerta [o estar alerta, etc.]
algonquí algonquina m. i f., acc. 2 1 m. llengües algonquines
alimentaria -ària adj., acc. 2 producte alimentari
allisar v. tr., acc. 2 allisar la roba
alpí -ina adj., acc. 2 club alpí
altern -a adj., acc. 1 2 classe alterna
amanyagar v. tr., acc. 1 2 un infant massa amanyagat
amarar 1 v. tr., acc. 1 2 amarar el lli [o amarar el cànem]
amarg -a adj., acc. 1 2 gust amarg
amic -iga adj. i m. i f., acc. 1 3 els amics del govern
amic -iga adj. i m. i f., acc. 1 4 sobirà amic de les arts
amunt adv., acc. 6 interj. amunt!
anar v. intr., acc. 3 5 intr. pron. anar-se’n un càntir [o anar-se’n un sac, etc.]
anatòlic -a adj. i m. i f., acc. 2 1 m. llengües anatòliques
angulós -osa adj., acc. 2 caràcter angulós
anguniós -osa adj., acc. 2 ésser anguniós
ànima f., acc. 6 4 ànima d’una arma de foc
anomalístic -a adj., acc. 2 revolució anomalística
anònim -a adj., acc. 3 3 m. conservar l’anònim
ansa f., acc. 3 ansa vascular [o ansa nerviosa]
antecedent adj., acc. 2 2 m. pl. antecedents d’una persona
anticipar v. tr., acc. 1 3 anticipar una quantitat [o anticipar una

paga, o anticipar mitja paga]
anular adj., acc. 3 m. dit anular
arbre m., acc. 6 1 arbre de derivació
arrabassar v. tr., acc. 4 intr. pron. arrabassar-se el blat
arrambar v. tr., acc. 2 intr. pron. arrambar-se a algú

290 novetats del diccionari

DIEC2 DIEC1

021-Novetats diccionari 2  22/9/08  06:33  Página 290



arranar v. tr., acc. 1 2 arranar un poble [o arranar un edifici]
arranjar v. tr., acc. 1 3 arranjar un casament [o arranjar una con-

vinença]
arranjar v. tr., acc. 1 4 arranjar un assumpte [o arranjar un afer, o

arranjar un negoci]
assistir v. intr., acc. 2 2 assistir un malalt
atrotinat -ada adj., acc. 3 estar atrotinat de salut [o estar atrotinat de

fortuna, etc.]
autumnal adj., acc. 2 planta autumnal
avant adv., acc. 2 interj. avant!
baix 1 m., acc. 1 3 baixos d’una casa
baix 1 m., acc. 1 6 baixos del vi [o baixos de l’oli, etc.]
baix 3 -a adj., acc. 6 color baix
bàltic -a adj., acc. 2 1 m. llengües bàltiques
batement m., acc. 1 2 batement de portes [o batement de fines-

tres, etc.]
batre v. tr., acc. 1 2 batre el blat [o el sègol, o l’ordi, o les mon-

getes, etc.]
batre v. tr., acc. 2 1 batre l’or [o batre el coure]
batre v. tr., acc. 4 4 batre el bosc [o batre el bardissar, etc.]
bec m., acc. 3 2 bec d’un vas [o bec d’una càpsula, etc.]
bec m., acc. 3 3 bec de gas
bec m., acc. 3 7 bec del llum d’oli [o bec del llum de petro-

li, etc.]
bell -a adj., acc. 3 una bella estona
benigne -a adj., acc. 3 malaltia benigna
borrasquer -a adj., acc. 1 vent borrasquer
braç m., acc. 6 3 gent del meu braç [o gent del teu braç, etc.]
braça f., acc. 2 persona de molta braça
braça f., acc. 2 tenir braça
braça f., acc. 3 nedar a la braça
briva f., acc. 2 donar-se a la briva
bronquina f. cercar bronquina [o moure bronquina, o

armar bronquina, etc.]
brusc 2 -a adj., acc. 2 paraules brusques [o maneres brusques]
brut 2 -a adj., acc. 2 1 diamant brut
brut 2 -a adj., acc. 2 3 producte brut [o guany brut, etc.]
bucòlic -a adj., acc. 2 poeta bucòlic
cabriola f., acc. 2 fer cabrioles
cada adj., acc. 1 2 cada dia
caduc -a adj., acc. 1 2 vell caduc
cambra f., acc. 6 cambra d’una arma de foc [o cambra d’una

mina]
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camell m., acc. 1 2 camell bactrià
camosa f. poma camosa
campanya f., acc. 3 1 emprendre una campanya científica [o po-

lítica, o comercial]
cantar v. tr., acc. 1 10 fer cantar algú
capità capitana m. i f., acc. 3 1 capità d’una nau
característic -a adj., acc. 1 2 espècie característica
cascavell m., acc. 2 pruna cascavell
caucàsic -a adj., acc. 2 1 m. llengües caucàsiques
caure v. intr., acc. 4 8 caure el vent
cavall1 m., acc. 3 tres-cents cavalls
cedir v. tr., acc. 3 intr. cedir la febre [o cedir el vent, o cedir la

pluja]
cèltic -a adj., acc. 2 2 m. llengües cèltiques
cercar v. tr., acc. 1 5 cercar bregues [o cercar raons, etc.]
cerebral adj., acc. 3 consonants cerebrals
cicle1 m., acc. 4 cicle fonològic [o cicle transformacional]
cigonya f., acc. 1 1 cigonya blanca o simpl. cigonya
circuit m., acc. 3 1 circuit elèctric
clar 2 -a adj., acc. 5 2 brou clar
clar 2 -a adj., acc. 5 2 xocolata clara
clar 2 -a adj., acc. 11 3 m. clar d’una processó [o clar d’un escrit, etc.]
clau2 f., acc. 8 1 clau anglesa [o clau cigonya, o clau fixa]
clau2 f., acc. 9 1 clau d’una volta [o clau d’un arc]
clavar v. tr., acc. 4 2 clavar un mirall a la paret
clotut -uda adj., acc. 2 cara clotuda
cobert1 m., acc. 4 2 àpat de deu coberts [o àpat de vint coberts,

etc.]
cobrar v. tr., acc. 3 cobrar un cap [o cobrar una corda]

cobrar un ormeig de pesca
cobrir v. tr., acc. 1 5 cobrir una casa
cobrir v. tr., acc. 3 cobrir el mascle la femella
cobrir v. tr., acc. 8 2 cobrir les despeses
cobrir v. tr., acc. 8 3 ésser coberta una subscripció [o ésser co-

bert un emprèstit, etc.]
coix -a adj. i m. i f., acc. 3 adj. una taula coixa [o una cadira coixa, etc.]
col.locar v. tr., acc. 1 4 col.locar gèneres [o col.locar mercaderies, etc.]
colomar m., acc. 3 viure al colomar
com1 adv., acc. 7 interj. com!
començar v. tr., acc. 4 aux. començar a fer una cosa [o començar de

fer una cosa]
còmode -a adj., acc. 2 estar còmode en un lloc [o anar còmode

amb un vestit]
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compost -a adj., acc. 1 2 fulla composta
comú -una adj., acc. 7 m. comú dels màrtirs [o comú dels sants, etc.]
concomitant adj., acc. 2 causes concomitants [o motius concomi-

tants]
conèixer v. tr., acc. 2 1 conèixer una persona
congru còngrua adj., acc. 1 2 figures còngrues
congruent adj., acc. 2 figures congruents
coniller 2 -a adj., acc. 2 gos coniller o simpl. coniller
conjunt2 -a adj., acc. 1 2 persones conjuntes
conversió f., acc. 5 fer una conversió
cordó m., acc. 1 2 cordó de Sant Francesc
cordó m., acc. 3 1 cordons nerviosos
corresponent adj., acc. 2 m. i f. membre corresponent o simpl. correspo-

nent
cotissat -ada adj., acc. 2 escut cotissat
cras crassa adj., acc. 1 crassa ignorància
crematori -òria adj., acc. 2 m. forn crematori o simpl. crematori
cresta f., acc. 2 2 cresta d’una eina
creu f., acc. 12 1 creu d’una moneda
cridaner -a adj. i m. i f., acc. 2 adj. color cridaner
cridar v. tr., acc. 1 2 cridar parlant
cua f., acc. 2 2 cua d’un cometa
cua f., acc. 2 3 cua d’un vestit
culata f., acc. 2 tall de la culata
danès -esa adj., acc. 3 1 m. i 4 m. raça danesa
daurada f., acc. 2 1 daurada grossa o simpl. daurada
de gom a gom loc. adv., acc. 2 ple de gom a gom
decadent adj., acc. 3 escola decadent
defugir v. tr., acc. 2 intr. pron. defugir-se de
deixar v. tr., acc. 2 1 deixar fer
delirant adj., acc. 2 concepcions delirants
desarmar v. tr., acc. 1 2 desarmar l’adversari
desarmar v. tr., acc. 1 3 desarmar un vaixell de guerra
desarmar v. tr., acc. 1 3 desarmar una fortalesa
descarnat -ada adj., acc. 2 narració descarnada
desembaràs m., acc. 2 1 ésser un desembaràs
desparterat -ada adj. dona desparterada
digne -a adj., acc. 2 2 to digne [o aire digne]
dimensió f., acc. 2 2 f. pl. dimensions d’una magnitud física
dissipar v. tr., acc. 1 4 dissipar el patrimoni
dissoldre v. tr., acc. 1 3 dissoldre un matrimoni [o dissoldre una

comunitat, o dissoldre una societat]
dit1 m., acc. 3 dit d’un guant
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doblar v. tr., acc. 4 doblar un cap [o doblar un promontori,
etc.]

dodecagonal adj., acc. 2 prisma dodecagonal [o piràmide dodeca-
gonal]

dormidor 2 -a adj. i m. i f., acc. 1 1 ésser molt dormidor [o un gran dormidor]
dret 2 -a adj., acc. 4 2 vora dreta [o riba dreta]
dret 2 -a adj., acc. 5 2 f. mà dreta [o la dreta, o dreta]
dret 2 -a adj., acc. 6 1 f. la dreta d’una assemblea
dret 2 -a adj., acc. 6 2 f. la dreta
dual adj., acc. 3 sistema dual
duratiu -iva adj., acc. 2 aspecte duratiu
ecònom ecònoma m. i f., acc. 3 m. capellà ecònom
educar v. tr., acc. 2 educar el públic
educar v. tr., acc. 3 educar l’ull [o educar el gust]
eixarreir v. tr., acc. 2 1 eixarreir un caràcter
embocar v. tr., acc. 1 2 embocar un instrument de vent
empassar-se v. tr. pron., acc. 1 4 empassar-se una mentida [o empassar-se

una falsa doctrina, etc.]
empedrat 2 -ada adj., acc. 1 obra empedrada d’errors [o obra empe-

drada de castellanismes, etc.]
empeltar v. tr., acc. 2 1 empeltar una qualitat [o empeltar una ha-

bitud, etc.]
encreuar v. tr., acc. 2 2 intr. pron. encreuar-se dos correus [o encreuar-se dos

trens, o encreuar-se dos vaixells, o en-
creuar-se dos missatges]

encreuar v. tr., acc. 3 encreuar les espases [o l’espasa, etc.] amb
algú

enfilar v. tr., acc. 2 enfilar algú amb l’espasa [o enfilar algú
amb la llança, etc.]

engolat -ada adj., acc. 2 banda engolada [o creu engolada]
ensorrar v. tr., acc. 2 2 intr. pron. ensorrar-se un sostre [o ensorrar-se un

edifici, etc.]
entrar v. intr., acc. 2 entrar un vestit [o entrar un capell, o en-

trar unes botes, etc.]
eqüestre adj., acc. 2 2 circ eqüestre
eqüestre adj., acc. 2 2 companyia eqüestre
equinoccial adj., acc. 2 país equinoccial
equivalent adj., acc. 1 2 dos triangles equivalents [o dos prismes

equivalents]
escandinau -ava adj., acc. 2 1 m. llengües escandinaves
escurar v. tr., acc. 3 escurar els plats o simpl. escurar
eslau eslava m. i f., acc. 2 2 m. llengües eslaves
esparracat -ada adj., acc. 1 1 anar esparracat
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espècie f., acc. 4 1 espècie química
espiar v. tr., acc. 1 2 espiar l’ocasió [o espiar el moment favora-

ble, etc.]
esquena f., acc. 2 2 esquena d’un ganivet
esquena f., acc. 2 3 esquena d’un llibre
esquena f., acc. 2 4 esquena d’una post [o esquena d’una llesca

de suro, etc.]
esquerre -a adj., acc. 3 2 a mà esquerra [o a l’esquerra, o a esquerra]
esquerre -a adj., acc. 4 1 f. l’esquerra d’una assemblea
esquerre -a adj., acc. 4 2 f. l’esquerra [o les esquerres]
estar v. intr., acc. 5 2 aux. estar per
estendre v. tr., acc. 2 1 estendre acta
estival adj., acc. 2 planta estival
executar v. tr., acc. 2 2 executar un criminal
executiu -iva v. tr., acc. 3 m. l’executiu
exigent adj., acc. 2 persona exigent
exposar v. tr., acc. 1 4 exposar un passatge obscur d’un escriptor
extensiu -iva adj., acc. 2 conreu extensiu
exterior adj., acc. 3 1 relacions exteriors d’un país
exterior adj., acc. 3 2 notícia de l’exterior
exterior adj., acc. 4 2 m. exterior d’una persona
extremitat f., acc. 3, 4 i 5 les extremitats
fàbrica f., acc. 2 2 de fàbrica
fàcil adj., acc. 1 4 dona fàcil
falder -a adj., acc. 1 2 gos falder
feble adj., acc. 1 5 adj. i 1 6 m. el costat feble d’una cosa [o el feble d’una

cosa]
febril adj., acc. 2 2 activitat febril
fecund -a adj., acc. 2 2 dona fecunda
fer 2 v. tr., acc. 8 2 fer així
ferro m., acc. 3 4 m. pl. treure un infant amb els ferros
fesa f., acc. 1 2 fer una fesa
fiduciari -ària adj., acc. 1 valor fiduciari
finoúgric -a adj., acc. 2 m. llengües finoúgriques
foc m., acc. 9 5 interj. foc!
forc m., acc. 2 forc d’alls [o forc de cebes, etc.]
fort 3 -a adj., acc. 2 2 vi fort [o licor fort]
fosc 2 -a adj., acc. 1 3 vestit fosc [o roba fosca]
fòtic -a adj., acc. 2 regió fòtica
fresc -a adj., acc. 1 3 vestit fresc
fruiter -a adj., acc. 2 1 arbre fruiter
galant adj., acc. 1 2 dona galant
galera1 f., acc. 3 galera de garbes [o galera de llits, etc.]

supressió de subentrades 295

DIEC2 DIEC1

021-Novetats diccionari 2  22/9/08  06:33  Página 295



gavadal m., acc. 2 un gavadal de llibres
generós -osa adj., acc. 1 4 terra generosa
gep m., acc. 3 jugar a geps
germànic 2 germànica m. i f., acc. 2 2 m. llengües germàniques
girar v. intr., acc. 3 7 tr. girar un tinter [o girar un gerro]
glop1 m., acc. 2 beure un glop d’aigua [o beure un glop

de vi]
granat -ada adj., acc. 1 2 pedra granada [o pell granada]
grapat m., acc. 2 un grapat
grau m., acc. 4 2 grau universitari
grau m., acc. 4 3 grau militar
grau m., acc. 4 4 grau d’una malaltia
gruixut -uda adj., acc. 4 paraules gruixudes
guarnir v. tr., acc. 3 1 guarnir una persona
guineuer -a adj., acc. 2 gos guineuer
habitant m. i f., acc. 2 m. pl. els habitants de les selves [o els habitants

del mar, o els habitants de l’aire]
hemisferi m., acc. 2 hemisferi del cervell [o hemisferi del ce-

rebel]
hipereutèctic -a adj. compost hipereutèctic
històric -a adj., acc. 2 1 personatge històric
històric -a adj., acc. 2 2 és històric
honoris causa loc. adj. doctor honoris causa
humit -ida adj., acc. 1 2 aire humit
igual adj., acc. 1 2 figures iguals
imatge f., acc. 1 2 i 1 3 ésser la imatge d’algú
ímprobe -a adj., acc. 2 treball ímprobe
indeterminat -ada adj., acc. 1 3 equació indeterminada [o problema inde-

terminat]
indoeuropeu indoeuropea m. i f., acc. 2 2 m. llengües indoeuropees
insidiós -osa adj., acc. 3 malaltia insidiosa
insípid -a adj., acc. 2 menjar insípid
insípid -a adj., acc. 3 persona insípida
instància f., acc. 3 2 primera instància [o segona instància, o

tercera instància]
instrumental adj., acc. 4 1 adj. i 4 2 m. cas instrumental
intensiu -iva adj., acc. 2 conreu intensiu
intentar v. tr., acc. 2 intentar un procés [o intentar una acusa-

ció, etc.]
isabelí -ina adj., acc. 2 estil isabelí
ja adv., acc. 1 2 ja vinc!
ja adv., acc. 1 3 ja ens veurem [o ja ho faré, etc.]
ja adv., acc. 1 4 interj. ja!
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kartvelià -ana adj., acc. 2 1 m. llengües kartvelianes
lacti làctia adj., acc. 2 dieta làctia
lapidari -ària adj., acc. 2 estil lapidari
lax -a adj., acc. 2 so lax
lax -a adj., acc. 3 inflorescència laxa
llatinada f., acc. 2 f. pl. tirar llatinades
llenyós -osa adj., acc. 2 planta llenyosa
lleuger -a adj., acc. 2 3 menjar lleuger
lleuger -a adj., acc. 2 4 vi lleuger
lleuger -a adj., acc. 2 7 ésser algú lleuger
llevador2 llevadora m.i f., acc. 4 adj. camp llevador [o terra llevadora]
lligar v. tr., acc. 3 4 lligar una salsa
llis -a adj., acc. 1 2 pèl llis [o cabell llis]
llis -a adj., acc. 1 5 home llis
lliure adj., acc. 1 4 home lliure
llop* m., acc. 5 1 llop de mar o simpl. llop
manxú-tungús adj., acc. 2 m. llengües manxú-tugús
matar 2 v. tr., acc. 1 7 matar un afer [o matar una qüestió, etc.]
matriu f., acc. 8 matriu de trets distintius
matriu f., acc. 8 matriu fonològica
matriu f., acc. 8 matriu sintàctica [o matriu semàntica, etc.]
mental adj., acc. 2 oració mental
mercenari -ària adj. i m. i f., acc. 2 2 adj. tropes mercenàries
merí -ina adj. raça merina
mixt -a adj., acc. 2 classe mixta
mixt -a adj., acc. 3 tren mixt
mòdul m., acc. 1 4 mòdul d’un vector
moix2 -a adj., acc. 2 2 fruita moixa
mola2 f., acc. 3 mola de pins
moll4 -a adj., acc. 1 2 home moll
món m., acc. 10 un món de
mossegar v. tr., acc. 1 2 mossegar algú a la cama [o al braç]
munt m., acc. 2 2 un munt de
mut muda adj. i m. i f., acc. 2 adj. animal mut
mut muda adj. i m. i f., acc. 5 adj. lletra muda
natural adj., acc. 4 interj. natural!
negret m., acc. 1 1 agullat negre
net2 -a adj., acc. 2 2 benefici net [o guany net, o producte net]
nigerocongolès -esa adj., acc. 2 m. llengües nigerocongoleses
nocturn -a adj., acc. 1 3 animal nocturn
nòrdic -a adj., acc. 2 adj. i m. llengües nòrdiques
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nu2 nua adj., acc. 1 2 espasa nua
obert -a adj., acc. 1 2 sessió oberta [o assemblea oberta, o reunió

oberta]
obert -a adj., acc. 2 ciutat oberta
obra f., acc. 3 3 obra d’un artista
obrir v. tr., acc. 6 3 obrir el cotó
oceànic -a adj., acc. 3 1 m. llengües oceàniques
omplir v. tr., acc. 1 8 intr. pron. omplir-se
ordre m., acc. 6 2 ordre d’una matriu quadrada [o d’un de-

terminant]
orella f., acc. 4 1 orelles de la galleda
orella f., acc. 4 2 orelles de l’arada
orinar v. intr., acc. 2 tr. orinar sang
pa m., acc. 5 pa d’or [o pa d’argent, etc.]
palmat -ada adj., acc. 2 fulla palmada
panna f., acc. 1 2 panna de suro
paral.lel -a adj., acc. 1 2 f. recta paral.lela o simpl. paral.lela
paratjal f. figa paratjal
passant adj., acc. 5 lleó passant [o guineu passant]
passar v. intr., acc. 12 3 tr. passar la pinta [o passar el raspall, o passar

el drap, o passar l’escombra, etc.]
pavia f., acc. 2 1 pavia de jardí
penal2 adj., acc. 2 m. establiment penal o simpl. penal
penca f., acc. 1 2 penca de suro
penjar v. tr., acc. 8 2 penjar i despenjar
pensament m., acc. 3 un pensament de
perdre v. tr., acc. 6 1 perdre el tren
perpetu -ètua adj., acc. 1 3 presó perpètua
personalitat f., acc. 3 1 personalitat civil
perxeró -ona adj., acc. 2 1 m. raça perxerona
peter -a adj., acc. 2 gos peter
pirata adj., acc. 3 1 edició pirata
pirata adj., acc. 3 1 emissora pirata
pirata adj., acc. 3 1 ràdio pirata
pisana1 f., acc. 1 pisana bessona
posar v. tr., acc. 5 aux. pron. posar-se a
pòstum -a adj., acc. 2 2 obra pòstuma
professional adj., acc. 2 2 jugador professional [o comediant profes-

sional, o esportista professional, etc.]
prohibitiu -iva adj., acc. 2 drets prohibitius
prohibitiu -iva adj., acc. 2 preus prohibitius
proporció f., acc. 1 3 f. pl. grans (o petites, etc.) proporcions
qualitat f., acc. 1 3 tenir algú qualitats
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raig1 m., acc. 4 4 un raig de
rajada2 f., acc. 2 una rajada de
ramat m., acc. 3 un ramat de
rar -a adj., acc. 1 5 criatura rara
ras2 -a adj., acc. 2 3 escut ras
ras2 -a adj., acc. 2 4 mesura rasa
ras2 -a adj., acc. 2 5 cel ras
ras2 -a adj., acc. 5 1 adv. passar ras
ras2 -a adj., acc. 5 2 adv. passar ras una persona
rebel adj. i m. i f., acc. 2 adj. malaltia rebel
recapte m., acc. 2 ésser algú de recapte [o de gran recapte]
rectangle m., acc. 2 adj. triangle rectangle
reduir V. tr., acc. 6 reduir una salsa
reescalfat -ada adj., acc. 1 cosa reescalfada
regirar v. tr., acc. 1 5 regirar-se el peu [o regirar-se el turmell, etc.]
regular 1 adj., acc. 2 2 tropes regulars
rei reina m. i f., acc. 3 1 m. rei dels heralds
reineta f., acc. 1 reineta meridional
relliscada f., acc. 3 tenir una relliscada
reserva f., acc. 5 1 exèrcit de reserva
resoldre v. tr., acc. 3 resoldre un tumor [o un abscés, etc.]
retardar v. tr., acc. 2 1 retardar un moviment
retenir v. tr., acc. 2 1 retenir-se els impulsos o simpl. retenir-se
retirar v. tr., acc. 1 2 intr. pron. retirar-se d’un lloc
robar v. tr., acc. 2 tr. robar algú
ros3 rossa adj., acc. 2 adj. i m. i f. un home ros (o una dona rossa) o simpl. un

ros (o una rossa)
sagramental m., acc. 2 3 moure un sagramental [o armar un sagra-

mental]
salomònic -a adj., acc. 2 judici salomònic
sec -a adj., acc. 8 vi sec
secant adj., acc. 2 3 f. secant [trigonomètrica] d’un arc de cir-

cumferència
semblant 2 adj., acc. 3 figures semblants
semític -a adj., acc. 2 1 m. llengües semítiques
senyorida f., acc. 2 senyorida de jardí
seriós -osa adj., acc. 1 4 estar seriós
servil adj., acc. 2 imitació servil
servir v. intr., acc. 4 1 tr. servir algú [o servir algú a taula, etc.]
sideral adj., acc. 2 revolució sideral
sine die loc. adv., acc. 1 ajornar sine die
sine qua non loc. adj. condició sine qua non
sinotibetà -ana adj., acc. 2 m. llengües sinotibetanes
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sòlid2 -a adj., acc. 1 3 color sòlid
sondar v. tr., acc. 3 sondar algú
supí -ina adj., acc. 2 ignorància supina
tai m. i f., acc. 2 1 m. llengües tai
talaiòtic -a adj., acc. 1 2 cultura talaiòtica
tanda f., acc. 4 tanda de valsos [o tanda de garrotades, etc.]
tangent adj., acc. 2 3 f. tangent [trigonomètrica] d’un arc de cir-

cumferència
taxar v. tr., acc. 2 taxar algú de negligència [o taxar algú

d’imprudència, etc.]
terminatiu -iva adj., acc. 2 aspecte terminatiu
torçar v. tr., acc. 1 2 torçar dos o més caps [o torçar dos o més

fils]
tornar v. intr., acc. 2 intr. pron. tornar-se’n
tortuós -osa adj., acc. 2 ésser tortuós
tou tova adj., acc. 2 4 estar tou [o anar tou, o posar-se tou]
trava f., acc. 1 3 traves d’un carro [o traves d’un cotxe]
treure v. tr., acc. 3 3 treure una moda [o treure una cançó, etc.]
treure v. tr., acc. 3 4 treure punta a un llapis [o treure tall a una

eina, etc.]
tropical adj., acc. 3 temperatura tropical
trotllo m. trotllo negre
truncat -ada adj., acc. 1 2 closca truncada
ull m., acc. 12 7 ull d’una font [o ull d’un riu, etc.]
variable adj., acc. 2 mot variable [o part de l’oració variable]
veneri -èria adj., acc. 2 malaltia venèria
vernal adj., acc. 1 2 planta vernal
vetllar v. intr., acc. 2 3 tr. vetllar un malalt [o vetllar un mort]
vetllar v. intr., acc. 3 vetllar per una persona [o vetllar per una

cosa]
vida f., acc. 3 2 escriure la vida d’algú
vinent adj., acc. 1 2 la setmana vinent [o el mes vinent, o l’any

vinent, etc.]
vintena f., acc. 2 passar la vintena
viu2 viva adj., acc. 5 6 color viu
viure1 v. intr., acc. 3 1 saber viure
volander -a adj., acc. 1 3 full volander
vorera f., acc. 2 vorera d’emergència
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6.4. SUBENTRADES CONVERTIDES EN EXEMPLE

DIEC2

abat1 m. 1 Superior d’un monestir, d’una col.legiata o
canònica regular. Abat mitrat.

abdicar v. tr. 2 per ext. Persones que han abdicat la
pròpia llengua. Abdicar el seu llinatge. Abdicar les
creences, les opinions.

accessible adj. 2 1 De tracte fàcil. No et faci vergonya
visitar-lo, és una persona molt accessible.

acci àccia adj. Relatiu o pertanyent a l’antiga Acci. Els
jocs accis es van instaurar per celebrar la victòria na-
val d’Acci.

aconductar v. tr. 3 per ext. La nostra confraria ha
aconductat un metge molt prestigiós.

acontentar v. tr. 2 intr. pron. Donar-se per content,
satisfet, no desitjar res més. Ens acontentarem amb el
mateix guany que l’any passat. Acontenta’t amb el que
et donaran i no demanis res més. Amb no res s’acon-
tenta. És de bon acontentar.

adonar-se v. intr. pron. A algú, no passar-li desaperce-
buda una persona o una cosa. Tot seguit es van
adonar de la meva presència. Vaig adonar-me que
tots eren coixos. Em va fer adonar de l’error.

agenollar-se v. intr. pron. Posar-se de genolls. Em vaig
agenollar i li vaig demanar perdó. S’havia agenollat
a terra, damunt la taula. El va fer agenollar.

alfabet1 m. 1 1 Sistema de signes gràfics emprats en l’es-
criptura d’una llengua, basat en el principi d’assignar
un sol signe per a cada so i un sol so per a cada signe.
L’alfabet grec. L’alfabet llatí. L’alfabet rus o ciríl.lic.

aliment m. 3 2 per ext. Serví uns quants dies d’aliment
a la seva curiositat. Donar aliment a un vici, a una
passió.

alt 2 adv. 1 A una altura considerable. Salten alt. Ella
salta més alt que tu.

alt 3 -a adj. 1 1 Que és d’una alçària considerable, su-
perior a l’ordinària. Un home alt. Una casa alta.
Un campanar molt alt. Una muntanya alta. Una
habitació alta de sostre. Capell alt. Dels dos ger-
mans, el més petit és el més alt. És baix, però és més
alt que tu.

amficèlic -a adj. Que és còncau en els dos extrems.
Vèrtebra amficèlica.
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abat mitrat

abdicar les creences [o abdicar
les opinions]

persona accessible

jocs accis

aconductar un metge [o acon-
ductar un apotecari, etc.]

ésser de bon (o de mal) acon-
tentar

fer adonar algú d’alguna cosa

fer agenollar algú

alfabet rus

donar aliment a un vici [o do-
nar aliment a una passió,
etc.]

més alt (o menys alt)

més alt [o menys alt, o tan alt]

vèrtebra amficèlica
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amistat f. 1 2 per ext. L’amistat entre dues famílies,
entre dues ciutats.

aparell m. 2 1 Conjunt d’òrgans d’origen embrionari
generalment comú, especialitzats a dur a terme
una funció determinada i format per diversos ti-
pus de teixits. Aparell respiratori, digestiu, vegeta-
tiu, sensorial, genital. Aparell lacrimal, excretor.

arbitrari -ària adj. 1 Que depèn del franc arbitri. Una
quantitat arbitrària, a la qual hom pot atribuir un
valor qualsevol.

arna2 f. 1 Insecte lepidòpter nocturn la larva del qual
s’alimenta de teixits d’origen animal, de deixalles
o de productes alimentaris emmagatzemats. Arna
de la farina. Arna de la roba. Arna del tabac.

àrtic -a adj. Relatiu o pertanyent al pol Nord o a la re-
gió que el circumda. Oceà Àrtic. Corrent àrtic.
Zona àrtica. Pol àrtic.

ascàride f. Cuc intestinal de la classe dels nematodes,
paràsit de l’home o d’altres vertebrats. Ascàride del
cavall. Ascàride del gos.

assaonar v. tr. 1 3 per ext. Ocells assaonats, a punt de
saltar del niu.

banya f. 1 1 Excrescència òssia, coberta o no d’una
beina de substància epidèrmica, que alguns ani-
mals tenen al front. Les banyes del bou, del be, de
l’isard, del cérvol. Banyes dretes, caragolades. Mu-
dar les banyes. Apuntar-li a un animal les banyes.
Les banyes del dimoni. Un dimoni amb banyes.

banya f. 3 1 Apèndix, excrescència o òrgan que té
semblança amb una banya. Les banyes del rinoce-
ront. Les banyes del duc. Les banyes del caragol. Les
banyes d’una papallona.

banyarriquer m. Insecte coleòpter les larves del qual
roseguen els arbres i la fusta i hi obren llargues ga-
leries. Banyarriquer del pi. Banyarriquer del pollan-
cre.

batre v. tr. 4 1 Agitar, remenar, a cops de forquilla, de
paleta, de bastó, etc. S’han de batre tres ous. Batre
la nata.

bé3 conj. 1 1 Per a afirmar contradient una assevera-
ció, un supòsit, qualsevol dubte possible. Estan
renyits? Bé he vist que es parlaven. Bé es pot fer en
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amistat entre dos pobles [o amis-
tat entre dues corporacions,
etc.]

aparell genital
aparell sensorial

quantitat arbitrària

arna de la farina
arna de la roba
arna del tabac

pol àrtic

ascàride del cavall
ascàride del gos

ocells assaonats

apuntar-li les banyes a un ani-
mal

banyes d’una papallona
banyes del caragol

banyarriquer del pi
banyarriquer del pollancre

batre ous

bé ho han dit que hi era
bé ho veiem d’aquí estant

021-Novetats diccionari 2  22/9/08  06:33  Página 302



un dia això, no? Deies que no ho veuríem, però bé ho
veiem d’aquí estant. Bé ho han dit, que hi era.

bellugar v. tr. 2 1 intr. pron. Moure’s desplaçant-se
lleugerament, no estar quiet. Estigues ben quiet, no
et belluguis! No feia un alè d’aire: no es bellugava
una fulla! Belluga’t! Mou-te, vés de pressa. El vent fa
bellugar les fulles.

bipartit -ida adj. 1 Partit en dos, dividit en dos trossos
o dues parts. Fulla bipartida. Corba bipartida.

bipenne adj. 1 Que té dues ales. Insecte bipenne.
bo bona adj. 2 3 Davant d’infinitiu introduït per la

preposició de, denota que és fàcil, que és còmode,
de dur a terme l’acció indicada per aquell infini-
tiu. Bo d’entendre. Bo de portar. Bo d’agombolar.

braç m. 6 3 Posició social i econòmica. Gent de poc
braç. No sentia cap mena d’atracció pels xicots del
seu braç. 

briva f. 2 Vida de gentalla. Donar-se a la briva.
bull1 m. 1 Agitació d’un líquid que bull o fermenta.

Vigilar el bull de l’aigua. Fer donar un bull a un lí-
quid. Arrencar el bull la llet.

bursada f. 2 de bursada loc. adv. a) D’un cop. Es va
aixecar de bursada i se’n va anar.

cada [inv.] adj. 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.

camí m. 4 3 anar pel camí dret Actuar sense desviar-
se de la regla que traça el deure. Fer anar algú pel
camí dret.

canó m. 2 2 Tub amb què es fan les canonades de con-
ducció d’aigua, de gas, etc. Canó de ferro, canó de
gres. Els antics canons de plom.

capell m. 1 1 Barret 1. Capell de copa. Capell de palla.
Un capell de dona. El capell vermell dels cardenals.

carabassa f. 1 Fruit en pepònide de la carabassera,
molt divers segons les races, que s’usa en l’alimen-
tació de les persones i en la del bestiar. Carabassa
de cabell d’àngel. Carabassa de rabequet.

carbó m. 4 1 Fong paràsit del gènere Ustilago o gène-
res afins de l’ordre dels ustilaginals, que produei-
xen la malaltia del carbó. Carbó de l’ordi, de la ci-
vada, del blat.
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fer bellugar

corba bipartida

insecte bipenne
bo d’agombolar

gent de poc braç

gent de la briva
arrencar el bull

fer una cosa de bursada

cada vuit dies

fer anar algú pel camí dret

canó de ferro [o canó de gres,
etc.]

capell de cardenal

carabassa de cabell d’àngel [o
carabassa de rabequet]

carbó de l’ordi
carbó de la civada
carbó del blat
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carta f. 1 1 Comunicació escrita adreçada a una per-
sona absent. Escriure, dictar, trametre, una carta.
Rebre, llegir, una carta. Datar, cloure, segellar, des-
cloure, una carta. Li ho enviaré a dir per carta. En-
viar una carta per correu. Franquejar una carta. Ti-
rar una carta al correu. Carta de felicitació, de
recomanació, de condol. Carta circular.

cascar v. tr. 1 1 Masegar, copejar fins a produir con-
tusió. A aquesta bèstia, el gran feix que porta li cas-
carà l’esquena. És una fruita cascada, està molt a
prop de podrir-se.

catecisme m. Llibre que conté un sumari d’ensenya-
ments i de principis, especialment de la doctrina
cristiana, en forma de preguntes i respostes. Cate-
cisme catòlic. Catecisme polític.

caure v. intr. 4 9 Un període de temps, declinar cap a
la fi. Començar a caure el dia. Al caure de la tarda.
Caure l’hora.

centesimal adj. 2 Que procedeix o es compta per cen-
tenes. Divisió centesimal de la circumferència, divi-
sió centesimal del grau.

cercar v. tr. 1 1 Assajar, provar, de trobar, de descobrir.
Cercar una cosa que s’ha perdut. Feia una hora que et
cercàvem. Anar a cercar herba per al bestiar. Cercar la
veritat, la solució d’un problema. Cercar ajut. Cercar
un remei al seu dolor. Cercar una dona, cercar muller.

clapejat -ada adj. 2 m. Clivellat 3. Clapejat de la pere-
ra. Clapejat de la pomera.

classe f. 1 1 Conjunt de ciutadans de la mateixa con-
dició social. Classe social. Classe burgesa, obrera,
proletària. La lluita de classes.

clavar tr. 3 1 Fixar, tirar, donar, dir, pegar, etc., espe-
cialment amb força o violentament. Clavar la vis-
ta en algú. Li vaig clavar una pedra pel cap. Clavar
un crit, un escàndol, un esvalot, a algú. Clavar un
disgust. Clavar una mentida a algú, clavar-la a
algú. Clavar una bufetada, un cop de puny, una
puntada de peu, a algú .

colonitzador -a adj. i m. i f. Que colonitza. Un poble
colonitzador. Espècie colonitzadora.

compressible adj. Susceptible de disminuir de volum
sota una pressió suficient. Els gasos són fluids com-
pressibles.
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franquejar una carta

fruita cascada

catecisme catòlic

començar a caure el dia

divisió centesimal de la circum-
ferència

cercar una dona

clapejat de la perera [o clapejat
de la pomera]

classe social

clavar una bufetada a algú [o
clavar un cop de puny a
algú, o clavar una puntada
de peu, etc.]

espècie colonitzadora

fluids compressibles
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comprometedor -a adj. Que compromet o pot com-
prometre algú. Paraules comprometedores. Una
persona comprometedora per la seva manera de
parlar i obrar.

concert m. 1 Acord entre diverses persones en vista
d’un fi comú. Féu concert amb el rei de França.
Concert econòmic. Obrar de concert amb algú. En el
concert europeu de les nacions.

condicionament m. 1 Acció de condicionar; l’efecte.
Condicionament de llanes, de sedes.

conduïdor conduïdora m. i f. Persona que condueix,
que guia, els altres. Juli Cèsar i Alexandre el Gran
foren conduïdors d’exèrcits victoriosos. El conduïdor
d’un partit polític.

contar v. tr. Fer saber (una cosa, allò esdevingut) amb
detall, exposant-ne ordenadament els particulars,
les circumstàncies. Conta’m el que t’ha passat. Sem-
pre conta desgràcies. És una cosa llarga de contar.
Contar per menut, per peces menudes, fil per randa.
Contar una rondalla, un conte. Contar una mentida.

corc m. 1 1 Insecte coleòpter que viu a la fusta, en el
gra o en altres productes vegetals, dels quals s’ali-
menta. Corc de l’arròs. Corc de la pomera. Corc del
blat. Corc del llegum. Corc del suro.

córrer v. intr. 1 Traslladar-se d’un lloc a un altre mo-
vent les cames de manera que a cada passa hi ha un
moment en què cap dels dos peus no toca a terra. A
la cursa d’avui corren totes dues. El primer quilòme-
tre l’ha fet corrent; el segon, caminant. Va arrencar a
córrer quan va veure que el tren ja era a l’estació.

cos1 m. 9 1 Consistència 4. Aquesta roba no té cos. És
un vi de molt de cos. A aquesta salsa li falta cos.

cranc m. 1 1 Crustaci decàpode del grup dels bra-
quiürs, amb el cefalotòrax molt més ample que
l’abdomen i amb el primer parell de potes molt
grans i en forma de pinça. Cranc de mar comú.

curs m. 1 1 Camí que fa una cosa que es mou d’una ma-
nera progressiva. Els curs de la lluna, dels astres. El
curs d’un riu. Un curs d’aigua. El curs d’una processó.

d’antuvi loc. adv. Sovint amb el qualificatiu de bell o
primer anteposat a antuvi, de primer moment,
abans de tota altra cosa. D’antuvi cal saber qui
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persona comprometedora

concert europeu

condicionament de llanes [o con-
dicionament de sedes, etc.]

conduïdor d’un partit polític

contar per menut [o contar per
peces menudes, o contar fil
per randa]

corc de l’arròs
corc de la pomera
corc del blat
corc del llegum
corc del suro
arrencar a córrer

vi que té cos

cranc de mar comú

curs d’aigua

de bell antuvi
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vindrà. L’afer va resultar més complicat del que
semblava de bell antuvi.

decadència f. 1 Fet de decaure. La decadència de l’Im-
peri romà. La decadència de les arts. Aquell cantant
està en decadència. Una època de decadència, en què
són en decadència els costums, les arts, les lletres.

diabló m. 2 Insecte del gènere Balaninus, de la família
dels curculiònids, proveït d’una llarga probòscide
amb què perfora la closca de certs fruits. Diabló de
l’avellaner. Diabló del castanyer.

diputat diputada m. i f. 2 Persona que esdevé, per
elecció, membre d’una assemblea deliberant o
d’una diputació provincial. Diputat a Corts. Dipu-
tada provincial.

distoma m. Cuc trematode en forma de fulla i amb
dues ventoses mitjançant les quals s’adhereix a un
hoste. Distoma hepàtic.

diürn -a adj. 1 2 Que desenvolupa la seva activitat de
dia. El rapaç diürn caça de dia.

dracòntic -a adj. Relatiu o pertanyent al temps que
necessita la Lluna per a acomplir una revolució
completa des del seu node ascendent fins que tor-
na a aquest mateix punt. Revolució dracòntica.

drap m. 1 2 Tela teixida amb certs fils. Drap d’or. Drap
de seda.

ectòpic -a adj. 2 En anat., situat en una posició que no
és la seva habitual. Testicle ectòpic.

enfilar v. tr. 5 6 Anar-se alterant, irritant, progressiva-
ment. Quan discuteix, s’enfila, s’enfila, i acaba que
ni ell mateix no sap el que es diu. Enfilar-se com una
carabassera.

entranya f. [...] f. pl. 3 Cor, sentiments. És una perso-
na de bones entranyes. Calia no tenir entranyes per
a no commoure’s davant d’aquella desgràcia. 

episcopalià -ana adj. 1 Relatiu o pertanyent a l’Església
anglicana organitzada jeràrquicament sobre la base
de l’autoritat dels bisbes. Església episcopaliana.

erotogen -ògena adj. Que provoca l’excitació sexual,
sensible a l’excitació sexual. Zona erotògena.

es1 pron. 2 1 És emprat per a denotar que l’acció ex-
pressada pel verb és deguda a una persona inde-
terminada. Es va sentir un soroll estrany. Es van
sentir uns crits esgarrifosos. 
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època de decadència

diabló de l’avellaner
diabló del castanyer

diputat provincial

distoma hepàtic

rapaç diürn

revolució dracòntica

drap de seda [o drap d’or, etc.]

testicle ectòpic

pujar com una carabassera [o
enfilar-se com una carabas-
sera]

de bones (o males) entranyes

església episcopaliana

zona erotògena

es va sentir un soroll
es van sentir uns sorolls estranys
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escala f. 6 1 Proporció entre les dimensions de les
parts d’un mapa, plànol, figura, etc., i les parts cor-
responents de l’objecte que representa. Escala
gràfica, numèrica. Un mapa a una escala d’u per
cent mil.

escurar v. tr. 2 1 Buidar de menjar o de beguda (un
recipient), consumir-ne, esgotar-ne, enterament
el contingut. Escureu bé la plata i els plats. Li agra-
da escurar el got i no deixar-hi cap gota.

esponja f. 1 Animal pertanyent al grup dels porífers.
Esponja de bany.

estàndard m. [...] adj. 3 [inv.] Que s’ajusta a un tipus,
model, norma, determinat. Fitxa estàndard. Un
diari en format estàndard.

estat m. 5 Relació, espill, de l’estat de les coses en un
moment donat. Un estat de comptes. Estat d’ami-
daments.

eurosiberià -ana adj. Relatiu o pertanyent a les terres
de clima humit i hivern fred d’una gran part d’Eu-
ropa i d’Àsia. Regió eurosiberiana.

exemplar 2 adj. Que pot servir d’exemple, de lliçó.
Una vida exemplar. És un home exemplar. Un càs-
tig exemplar.

fada f. Ésser fantàstic que es representa sota la figura
d’una dona dotada d’un poder sobrenatural. Per
encantaments d’una fada. Un conte de fades. Un
país de fades. Tenir mans de fada. Treballar com
una fada. Ésser bella com una fada.

fallar intr. 2 1 Una facultat humana, una persona, un
mecanisme, etc., no respondre quan hom ho ne-
cessita, no obrar en un moment donat com s’espe-
rava. Li falla la memòria, ja no sap ni on viu. Em fa-
llen les forces: no puc córrer més. El fre li ha fallat i
s’ha estimbat. Tots els amics li van fallar quan més els
necessitava. Quan anava a disparar, l’arma va fallar.

far m. 2 Llum situat a la part davantera dels vehicles
que serveix per a il.luminar el camí quan és de nit
o quan no hi ha prou llum natural. Fars antiboira.

fila f. 1 1 Conjunt de persones o de coses situades l’u-
na al costat de l’altra o l’una darrere l’altra for-
mant una línia recta. Els soldats avançaven en qua-
tre files de vint soldats cadascuna. Les persones que
volien entrar formaven una fila llarguíssima. Van
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a una escala d’u per cent mil

escurar els plats [o escurar una
plata, o escurar els gots, o es-
curar una ampolla, etc.]

esponja de bany

format estàndard

estat d’amidaments

regió eurosiberiana

càstig exemplar

ésser bella com una fada
treballar com una fada

fallar una arma

far antiboira

fila de butaques
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situar els camions en fila, l’un darrere l’altre. Les au-
toritats ocupaven les primeres files de butaques.

foc m. 1 1 Despresa de calor i llum produïda per la
combustió d’un cos. Fer foc. Un poble que adora el
foc. Escalfar, coure, una cosa a foc lent, a foc viu. Ca-
lar foc. Fer foc d’alguna cosa. Encenia el foc de la llar
de foc tan bon punt arribava per escalfar el menja-
dor. Apaga el foc, que el rostit ja és cuit.

fora adv. 2 1 fora de loc. prep. a) A l’exterior de, no
inclòs en. Ell és fora de casa des d’ahir. Fora de
temps. Posar algú fora de la llei. El malalt ja està
fora de perill.

gat m. 5 4 adj. Embriac 1 1. Estar gat. Anar gat.
gata f. [...] adj. 2 Embriaga. Estar gata. Anar gata.
glòria f. 1 1 Honor, distinció, admiració, fama, acor-

dats pel consentiment general a una persona o a
una cosa. Cobrir-se de glòria. El camí de la glòria.
Tenir una cosa a glòria. Treballar per la glòria.

gobi m. 2 Peix de diverses espècies del gènere Gobius,
de la família dels gòbids, amb el cap gros i les ale-
tes ventrals unides formant una ventosa. Gobi
d’alga. Gobi de roca.

gran adj. 1 1 De dimensions superficials, de capaci-
tat, en quantitat, d’intensitat, considerables, que
excedeixen la mida ordinària o usual. Una sala
gran. Un estany gran. Una plaça gran. El carrer
gran o major d’un poble. Un safareig molt gran.
Aquestes sabates em són grans. Un gran esforç. Un
gran soroll. Un gran nombre. Una gran fortuna.
Grans obstacles, grans dificultats. A grans mals
grans remeis.

gras grassa adj. 1 1 Que conté greix. Les parts grasses
del cos de l’home, dels animals. El formatge gras es fa
amb llet sencera. Carn grassa.

greu adj. 1 2 Sotmès a la gravetat. Els cossos greus.
groc groga adj. 1 2 Pàl.lid 1. Estava groc com un mort.

Va quedar groc com la cera.
gros grossa adj. 1 1 Que té un volum considerable,

que ultrapassa el volum ordinari. És un home gros.
Un gat gros. Una pedra grossa envoltada de pedres
menudes. De rocs, n’hi ha de petits i de grossos. L’e-
lefant és més gros que l’hipopòtam. La tórtora no és
tan grossa com el colom.
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encendre (o apagar) el foc

fora de

estar gat
estar gata [o anar gata]
treballar per la glòria

gobi d’alga
gobi de roca
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formatge gras

els cossos greus o simpl. els greus
groc com la cera

més gros [o menys gros, o tan
gros]
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gros grossa adj. 2 1 De major volum respecte a d’al-
tres coses similars. El dit gros de la mà. El dit gros
del peu. El bou i el cavall són bèsties grosses. El peix
gros es menja el petit. Artilleria grossa. Intestí gros.

guerxo1 adv. De manera estràbica. Mirar guerxo.
halièutic -a adj. 1 Relatiu o pertanyent a la pesca.

L’art halièutica.
hiperestèsic -a adj. 2 Que presenta hiperestèsia. Zona

hiperestèsica.
holàrtic -a adj. Relatiu o pertanyent a les terres fredes,

temperades i subtropicals de l’hemisferi nord.
Regne holàrtic. Regió holàrtica.

imparell -a adj. 2 Senar 2. El 3 i el 5 són nombres im-
parells.

incompressible adj. No compressible. Els líquids són
fluids incompressibles.

incórrer v. intr. Fer una acció reprensible. Incórrer en
una falta, incórrer en un error.

innocent adj. 1 2 Que no ha fet el mal, exempt de
culpa. És innocent o culpable? D’aquesta malifeta,
n’és ben innocent. Fou condemnat essent innocent.
Es va vessar sang innocent, de gent que no havia fet
cap mal.

interior adj. 1 Que està a la part de dins d’un cos, en
l’espai comprès entre els seus límits, especialment
no tocant a la perifèria. Tots els punts de la cir-
cumferència són equidistants d’un punt interior
anomenat centre. Un pati interior. Una cambra in-
terior. La part interior i la part exterior d’un edifi-
ci. Una comarca interior. La superfície interior d’u-
na closca.

introduir v. tr. 3 2 per ext. Introduir el desordre en
una reunió. Introduir la discòrdia en una família.

iteratiu -iva adj. Que expressa repetició. Un verb ite-
ratiu.

llarg 3 -a adj. 1 3 D’una llargada més gran que la nor-
mal, excessiva. Tenir les cames llargues, ésser llarg
de cames. Una passa llarga. Un os llarg.

llenç m. 2 2 Pany 2 1. Llenç de paret, de muralla.
lligar v. tr. 3 1 Establir una unió (entre coses conti-

gües, barrejades, que se succeeixen l’una a l’altra)
de manera que hi hagi entre elles un encadena-
ment, no hi hagi interrupció, formin un tot ho-
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mirar guerxo
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lligar en la pronunciació dos mots
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mogeni. Lligar dues notes musicals. Lligar les pedres
d’una construcció amb ciment. Lligar dos mots en
pronunciar-los.

malalt -a adj. 1 2 per ext. Una ànima malalta. Un cor
malalt, torbat per una passió.

màquina f. 1 Conjunt de mecanismes amb movi-
ments coordinats, capaç de transformar energia
en treball útil, especialment en operacions d’un
procés de producció. Muntar una màquina. Enge-
gar una màquina. Una màquina de rentar. Una
màquina de cosir, d’imprimir. Una màquina de
compondre, de calcular. Màquina d’afaitar elèctri-
ca. Màquina de reblar.

marca1 f. 1 2 En l’Antic Règim, senyal infamant fet en
el cos d’un delinqüent, amb ferro roent o bé es-
capçant-li un dit o un tros d’orella. Marca de foc.

membre m. 1 1 Extremitat de l’ésser humà i dels ani-
mals, articulada al tronc. Membres superiors, infe-
riors. Membres anteriors, posteriors.

més adv. 1 1 En major grau o quantitat, element que
expressa la comparació de superioritat. És més ric
que jo. La sala del davant és més gran que la del dar-
rere. Com més treballaràs, menys guanyaràs. Parla
menys i fes més. En Pere és el més ric del poble.

mestressa f. 2 ant. Mestra. Escola de mestresses.
millorar v. tr. [...] intr. 2 1 Passar d’un estat a un altre

de millor. Les relacions entre ambdós pobles han
millorat considerablement. El temps ha millorat
molt. Tenien l’esperança de millorar de fortuna i de
posició. Amb exercici, milloraràs de salut.

mitjà2 -ana adj. 1 1 Igualment lluny dels dos extrems
en situació, magnitud, grau, etc. Les regions mitja-
nes de l’aire. Una persona d’estatura mitjana. Una
persona d’una edat mitjana. Aquest és el germà
mitjà. El curs mitjà és entre l’elemental i el superior.
El terme mitjà d’un sil.logisme. La temperatura mit-
jana d’un dia, d’un mes. La mitjana llatinitat.

moc m. 4 2 Inflorescència masculina, espiciforme i
pèndula d’alguns arbres i arbustos. Moc d’avella-
ner. Moc de noguer.

monoclamidi -ídia adj. En bot., que té un sol verti-
cil periàntic. Flor monoclamídia. Plantes mono-
clamídies.
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marca de foc

membres inferiors
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gran]
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plantes monoclamídies
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mosca f. 2 1 Insecte dípter anàleg a la mosca ordinà-
ria. Mosca de l’olivera. Mosca de la carn. Mosca del
colom. Mosca del vinagre. Mosca de la fruita.

mot 1 m. 1 1 Unitat significativa que consta d’un o
més morfemes, caracteritzada per una certa auto-
nomia funcional dintre d’una oració o un sintag-
ma. Mot gramatical, mot gràfic. Mots variables, in-
variables. Emprar el mot propi, el mot just. Li va
escriure quatre mots.

neàrtic -a adj. Relatiu o pertanyent a l’Amèrica àrtica
i a les parts septentrionals i muntanyoses de
l’Amèrica del Nord. Regió neàrtica.

nom m. 1 5 Fama, reputació. Tenir un nom. Fer-se
un nom.

nombre m. 4 Categoria gramatical que, en algunes
llengües, marca els substantius, els determinants,
els pronoms, els adjectius i els verbs com a enti-
tats úniques o plurals a través de determinats trets
formals. Nombre singular. Nombre plural. Nom-
bre dual.

obrir v. tr. 3 1 Donar començament (a alguna cosa),
posar en marxa. Obrir la sessió. Obrir una discus-
sió. Obrir la temporada de caça. Obrir el ball. Obrir
un parèntesi. Obrir un compte. Obrir el foc contra
l’enemic. Van obrir una botiga a la plaça de Vic.

or m. 1 2 per ext. L’or dels seus cabells.
orella f. 3 1 Part externa de l’òrgan de l’oïda. Tenir

les orelles llargues, de pàmpol. Tenir les orelles fo-
radades.

organometàl.lic -a adj. Que conté un o més àtoms de
carboni enllaçats directament a un àtom metàl.lic.
Compost organometàl.lic.

ortodox -a adj. 2 2 Relatiu o pertanyent al conjunt
d’esglésies cristianes orientals en comunió amb el
patriarca de Constantinoble. Església ortodoxa.

ou m. 2 1 Embrió envoltat de líquids nutritius i una
closca calcària revestida interiorment d’una doble
membrana, que, formant un cos oval o esferoïdal,
és post per les femelles dels ocells, i d’on surt el pe-
tit o pollet després d’un període d’incubació. Ous
de colom, d’ànec, d’estruç. Ou closcat, ou amb tel.
Fer l’ou la gallina.
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pal m. 1 1 Peça de fusta dreta, rodona, d’una certa llargà-
ria, generalment afuada d’un cap per on es planta a
terra per a sostenir alguna cosa. Un dipòsit d’aigua
prismàtic sostingut sobre quatre pals. Els pals del
telègraf. El pal de la bandera. Un pal indicador. Què
fas aquí, plantat com un pal? Estava dret com un pal.

paleàrtic -a adj. Relatiu o pertanyent al nord d’Àfrica,
la part septentrional d’Àsia i tot Europa. Regió pa-
leàrtica.

papallona f. 1 1 Individu adult dels insectes lepidòp-
ters, de cos llarg i prim i d’ales grosses tingudes
verticalment sobre el dors quan reposen. Papallo-
na de l’arboç. Papallona reina.

paper m. 3 1 Làmina prima de qualsevol material. Pa-
per d’or. Paper d’acetat. Paper de cel.lofana.

parabòlic -a adj. 2 Relatiu o pertanyent a la paràbola,
que té la forma d’una paràbola. Moviment parabòlic.

part 2 f. 4 4 part del lleó La part més bona o més gros-
sa en un repartiment. Quedar-se, adjudicar-se, la
part del lleó.

perxa f. 1 1 Pal llarg i estret. La perxa del paller. És alta
i prima: sembla una perxa.

pigmentari -ària adj. 2 Que produeix o conté pig-
ment. Degeneració pigmentària.

pinnat -ada adj. 1 Compost de parts o branques dis-
posades a banda i banda d’un eix, com les barbes
d’una ploma. Nervadura pinnada. Fulles pinnades.

pintar v. tr. 1 1 Revestir d’una capa de color. Pintar les
portes d’una casa, els ferros d’una reixa. Pintar de
blau, de vermell. Pintar-se les ungles.

plor m. 1 Acció de plorar. De fora estant se sentien els
plors. Arrencar el plor, rompre el plor.

poc1 adv. 2 En posició inicial, no... pas. Poc t’ho dirà si
anirà a la festa. Poc ho sé jo, qui t’ha trencat les ulleres.

poll2 m. 1 1 Insecte petit de l’ordre dels anoplurs 
o dels mal.lòfags, sense ales, paràsit, que viu a la
pell dels mamífers, a les plomes dels ocells, etc.
Poll dels llibres.

poll2 m. 2 1 Cotxinilla que parasita molts cultius ar-
boris. Poll roig. Poll gris.

pompa f. 2 pompes fúnebres Cerimònies d’enterra-
ment d’un difunt. Administració, servei, de pompes
fúnebres.
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regió paleàrtica
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pont m. 2 2 Peça rígida col.locada perpendicularment
sobre la taula harmònica dels cordòfons, que man-
té separades les cordes i tramet la vibració a la res-
ta de l’instrument. El pont d’un violí, d’un violoncel.

porta f. 1 1 Obertura practicada en un mur o en una
paret d’una ciutat, d’un edifici, d’una cambra,
etc., des del soler fins a una altura convenient, per
on es pot entrar i sortir. El llindar, els brancals d’u-
na porta. La porta d’entrada d’un edifici. Les portes
d’una ciutat. L’enemic era a les portes de la ciutat.
La porta d’una casa. La seva casa treu porta al car-
rer Ample. Ell s’està a la tercera porta del carrer. Viu
al segon pis primera porta. Una porta secreta. Anar
de porta en porta demanant caritat. Captar de por-
ta en porta.

proposició f. 3 2 Clàusula 2. Proposició subordinada
completiva, relativa, adverbial. Proposició causal,
consecutiva, final.

púnic -a adj. 1 Relatiu o pertanyent a l’antiga Carta-
go. A les guerres púniques lluitaren els romans con-
tra els cartaginesos.

radical adj. 1 3 Que afecta l’arrel mateixa d’una cosa,
el principi d’una cosa. Nul.litat radical d’una acta.
Un vici radical.

rebot m. 3 de rebot loc. adv. a) Rebotent, venint de re-
botre. La pedra em va tocar de rebot, primer va to-
car la paret, i després, botent, a mi. Tornar una pi-
lota de rebot.

rècord m. 1 Resultat oficial d’un esportista o d’un
equip, que supera tots els anteriors del mateix gè-
nere i en condicions idèntiques. Aconseguir un rè-
cord. Detenir un rècord. Batre un rècord.

reflexogen -ògena adj. Que provoca l’aparició d’un
reflex, que desencadena un reflex amb facilitat.
Zona reflexògena.

regne m. 3 1 Divisió de les tres en què tradicionalment
es classifiquen els éssers i els objectes naturals. El
regne animal. El regne vegetal. El regne mineral.

renoc -a adj. 2 1 Solter d’edat madura. Un oncle renoc.
2 2 m. A can Bruguera sempre hi ha renocs.

respiració f. 1 1 Acció de respirar; l’efecte. Respiració
pulmonar, branquial, cutània. Els òrgans de la res-
piració. Aguantar-se la respiració. Perdre la respira-
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ció. La respiració de les plantes. Un soterrani total-
ment tancat, sense respiració.

retenir v. tr. 1 1 No deixar que (algú o alguna cosa)
se’n vagi, que obeeixi a una impulsió. No els deixeu
marxar massa aviat: retingueu-los fins al vespre. Ell
volia treure’ls de casa, però el vaig poder retenir de
fer-ho. Retenir les llàgrimes. No retenir a la memò-
ria una cosa. L’estómac no li reté les medecines.

sabater 3 -a adj. 1 Que, després de preparat o adobat,
s’ha fet malbé. Olives sabateres.

sacramental adj. 1 3 Adquirit en virtut d’un sagra-
ment. Absolució sacramental. Remeis sacramentals.

sang f. 5 1 Raça quant a l’herència física. Un cavall
de pura sang, de mitja sang. Ésser de sang noble, de
sang blava. Ser d’alta sang. Lligams de sang. Un in-
dividu de sang mesclada.

sec -a adj. 3 1 Molt magre, que té molt poca carn o
molt poc greix. És un home alt i sec. Té les cames se-
ques. En Jordi és sec com un clau.

sensitiu -iva adj. 1 Relatiu o pertanyent als sentits, a la
facultat de sentir. La vida sensitiva. La facultat sen-
sitiva.

signe m. 5 Fenomen que, reconegut pel metge en l’or-
ganisme del malalt i apreciat per ell, permet d’ar-
ribar al diagnòstic i al pronòstic d’una malaltia de-
terminada. Signes diagnòstics.

sinòdic -a adj. 2 Relatiu o pertanyent al temps que ne-
cessita un cos del sistema solar per a tornar a la
mateixa posició respecte del Sol des del punt de
vista d’un observador terrestre. Període sinòdic.
Revolució sinòdica.

sòrdid -a adj. 2 Miserable, mesquí. Un guany sòrdid.
Una avarícia sòrdida.

tabaquera3 f. Animal equinoderm de la classe dels
equinoïdeus regulars, que pertany als gèneres Do-
rocidaris o Stylocidaris. Tabaquera comuna.

tall m. 2 2 Estereotomia 1. Tall de pedres. Tall de fustes.
tallar v. tr. 1 2 per ext. Una nau tallava l’aigua.
tan adv. Anteposat a un adjectiu, un adverbi o una lo-

cució adverbial, igualment, en el mateix grau, tal-
ment. Ell és tan ric com tu. Tu no hauràs de fer un
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no retenir l’estómac una medi-
cina

olives sabateres

remeis sacramentals o simpl.
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* Es manté en el DIEC2 la subentrada ésser una persona un clau.
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esforç tan gran com jo. Ella no estava tan neguitosa
com tu. No cridis tan fort. No vagis tan de pressa.
Parles tan baix, que no et sento.

teixit m. 2 Agregat de cèl.lules que forma les parts
anatòmiques dels cossos organitzats. Teixit glandu-
lar. Teixit nerviós. Teixit muscular. Teixit conjuntiu
o connectiu. Teixit ossi. Teixit adipós. Teixit epitelial.

tensió f. 3 1 En med., pressió que exerceix un líquid o
un gas dins el cos. Tensió sanguínia. 

tensió f. 3 2 Resistència que ofereixen les parets d’un
continent a la pressió d’un líquid o d’un gas que hi
és contingut. Tensió arterial, tensió venosa. Tensió
intraocular.

terraqüi -àqüia adj. De la Terra. Esfera terràqüia. Glo-
bus terraqüi.

tisora f. [...] f. pl. 2 1 Instrument que consisteix en
dues làmines tallants amb mànecs, entrecreuades i
unides en el punt d’entrecreuament per un piu, al
voltant del qual poden girar. Tisores de tallar pells.
Tisores d’ungles. Tisores de podar.

treta f. 1 Acció de treure; l’efecte. Barca de bona treta.
truita1 f. 2 Peix de diferents espècies de la família dels

salmònids. Truita alpina. Truita de rierol. Truita
irisada.

ull m. [...] m. pl. 2 1 pop. Ulleres. M’he deixat els ulls a
casa.

vell2 -a adj. [...] m. i f. 2 1 Persona de molta edat. Els
vells de casa. Una velleta plena d’energia. Un vell
xaruc. Un vell arrossinat.

venir v. intr. 4 4 Ésser en una situació, en un estat, di-
ferent de l’anterior. Venir a menys. Venir a madu-
rament un gra. Venir a pobresa.

ventre m. 3 3 Prenyat1. Fer un ventre a una dona.
vesícula f. 2 1 Bufeta petita. Vesícula biliar.
veu f. 7 1 Dret de parlar i de prendre part en les deli-

beracions d’una junta o d’una assemblea, amb in-
dependència de la facultat de votar. Tenir veu en
una assemblea.

vinent adj. 1 2 Següent a comptar des del dia que som.
La setmana vinent. El mes vinent. L’any vinent. Di-
marts vinent.

vinós -osa adj. 1 Que s’assembla al vi per alguna qua-
litat. Gust vinós.
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viu2 viva adj. 5 5 Intens i penetrant. Una llum viva.
Un fred viu.

volcà m. 1 Lloc a l’aire lliure o a sota l’aigua on les la-
ves i altres productes magmàtics atenyen la super-
fície terrestre i, en refredar-se, construeixen un re-
lleu al voltant de la boca o de la fissura eruptiva, el
qual sol tenir una forma cònica i una depressió o
un cràter al cim. Un volcà en activitat, un volcà ac-
tiu. L’erupció d’un volcà. Un volcà apagat.

voluntat f. 1 Facultat de voler, potència de l’ànima
que ens mou a fer o a no fer una cosa. L’home té
sensibilitat, intel.ligència i voluntat. Una voluntat
enèrgica, fèrria, ferma, inflexible, indomtable. Una
voluntat feble, flaca. No tenir força de voluntat.
Mancat de voluntat.

6.5. SUBENTRADES CONVERTIDES EN ENTRADA

DIEC2

a recules [o de recules] loc. adv. Fent passes endarre-
re. Caminar a recules. Va sortir de l’habitació de re-
cules.

electró-volt m. Unitat d’energia igual a l’energia cinèti-
ca adquirida per un electró que travessa, en el buit,
una diferència de potencial d’1 volt (símbol, eV).

fumaterra m. Pet de llop.
perhom adv. Per persona. Hem cobrat mil euros per-

hom. Toca a tant perhom.
rara avis f. Persona que és una excepció, poc habitual.
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