MODIFICACIONS MÉS RELLEVANTS PER AL DIEC EN LÍNIA
Actualització de novembre de 2021

1. Alguns dels 49 articles que s’afegeixen a la nomenclatura del
DIEC
cardat2 -ada
adj. POP. Fotut 1 i 2. Estava molt cardat de diners i en va demanar en préstec. Tenim
un panorama ben cardat al davant. Trobar-se sol és molt cardat.

coronavirus
m. Família de virus de forma esfèrica i amb protuberàncies semblants a les de la
corona solar, que són causants de malalties respiratòries i altres afeccions en diferents
classes de vertebrats.

covid
[de l’acrònim de l’anglès COVID, ‘coronavirus disease’]
f. Malaltia respiratòria causada pel coronavirus SARS-CoV-2 i caracteritzada per febre,
tos i dificultats respiratòries, que en casos greus pot derivar en una pneumònia, en
una síndrome respiratòria aguda greu o en una insuficiència renal.
cribrar
v. tr. Sotmetre (un conjunt d’elements) a un procés de cribratge.

cribratge
m. Recerca sistemàtica indiscriminada que s’aplica a un conjunt d’elements per tal de
descobrir-hi els que tenen una particularitat específica.

culleradeta
f. Quantitat d’una substància alimentària, medicinal, etc., que cap en una cullereta. Es
pren el cafè amb dues culleradetes de sucre.

espertinar1
v. intr. BERENAR1.
espertinar2
m. BERENAR2 1 1 i 2.

fotut -uda
1 adj. POP. Que es troba en un estat crític. Estic fotuda de diners i no sé si arribaré a
final de mes. Mon pare està molt fotut; no sé pas si durarà fins a demà. Si perdem les
claus del cotxe, quedarem ben fotuts.
2 adj. POP. Que posa en un estat molt crític, difícil de suportar. Les guerres són molt
fotudes. Estem vivint una època molt fotuda. Em resulta molt fotut dir-te això. És molt
fotut que no ens puguem veure.
3 adj. POP. Anteposat al nom, afegeix una idea d’hostilitat i de menyspreu de l’emissor
respecte d’allò denotat pel nom que modifica. El molt fotut cabró m’ha pres la moto.
No puc més amb el fotut negoci que tinc entre mans.

fumut -uda
adj. Eufemisme per fotut. Estava molt fumuda de salut. L’he trobat fumut i disgustat.
Se’m presenta una vellesa molt fumuda, amb aquesta pensió tan minsa. M’ha ben
embolicat, aquest fumut xafarder! Fes-me el fumut favor de marxar d’aquí ara mateix!

nord-coreà -coreana
1 adj. i m. i f. Natural de Corea del Nord.
2 adj. Relatiu o pertanyent a Corea del Nord o als nord-coreans.

paralímpic -a
adj. Relatiu o pertanyent als jocs paralímpics. Un esport paralímpic, una prova
paralímpica.

quadriculat -ada
1 adj. Que presenta un conjunt de ratlles encreuades formant quadrícula. Paper
quadriculat. Escrivia en una llibreta de fulls quadriculats.
2 adj. De mentalitat excessivament rígida. En Pau no canviarà mai d’opinió, és massa
quadriculat.

ronso m.
fer el ronso Ronsejar.

rumrumejar
v. intr. Fer rum-rum.

sortit -ida
adj. Que surt més del normal respecte de la superfície on és, s’aplica a una part del
cos. Ulls sortits. Dents sortides. Té la barbeta sortida. Tenia el pit enfonsat i el ventre
sortit.

sud-coreà -coreana
1 adj. i m. i f. Natural de Corea del Sud.
2 adj. Relatiu o pertanyent a Corea del Sud o als sud-coreans.

uniformat -ada
adj. i m. i f. Que vesteix amb uniforme. Policia uniformat. Xofer uniformat. Cada matí
ens creuem amb un grup d’escolars uniformats. La cuinera no anava uniformada. Els
uniformats van envoltar els manifestants.

viatjat -ada
adj. Que ha adquirit experiència i coneixements pel fet d’haver viatjat molt. S’havia
enamorat d’una noia afable, culta, llegida i viatjada. Era capaç d’entendre aquells
costums perquè era molt viatjat.

viscut -uda
1 adj. Que mostra signes d’haver estat usat intensament a la vida quotidiana. Una
casa molt viscuda. La fusta brunyida d’un moble viscut.
2 adj. Que ha viscut molt intensament. És una dona més viscuda i més hàbil que tu.

2. Alguns dels 193 articles del DIEC que es modifiquen
DIEC abans

DIEC ara

aforament

aforament

1 m. Acció d’aforar.

1 m. Acció d’aforar.

2 m. Mesura del volum d’un fluid que 2 1 m. Mesura del volum d’un fluid que
passa per una conducció, un curs d’aigua. passa per una conducció, un curs d’aigua.
3 m. Mesurament de la intensitat de 2 2 m. Mesurament de la intensitat de
trànsit en una via pública.
trànsit en una via pública.
2 3 m. Nombre màxim autoritzat de
persones que es pot admetre en un local
públic en un moment determinat.
L’aforament de la sala és de 600
persones. S’han venut totes les entrades
que permet l’aforament.
algú

algú

pron. Alguna persona, una persona
qualsevol indeterminada. Algú t’ho deu
haver dit. Si hi ha algú a fora, digueu-li
que entri.

1 pron. Alguna persona, una persona
qualsevol indeterminada. Algú t’ho deu
haver dit. Si hi ha algú a fora, digueu-li
que entri.

1.1

2 pron. Una persona concreta d’identitat
no precisada. Aquell noi li recordava
vagament algú. Vindré amb algú que tu
també coneixes.
3 pron. Una persona important. Es creu
algú només perquè té diners. No dubtava
que la meva filla arribaria a ser algú.

DIEC abans

DIEC ara

allargador -a

allargador -a

1 adj. Que allarga.

1 adj. Que allarga.

2 m. Instrument de laboratori adaptable
al coll d’un baló i que s’empra en les
destil·lacions per a fer passar el producte
destil·lat del refrigerant al col·lector.

2 m. Dispositiu que serveix per a
augmentar la llargada d’un cable, d’un
instrument o d’una estructura. Per a
endollar el televisor ens caldrà un
allargador. Necessitarem l’allargador del
compàs per a traçar una circumferència
més gran.

1.2

3 m. Instrument de laboratori adaptable
al coll d’un baló i que s’empra en les
destil·lacions per a fer passar el producte
destil·lat del refrigerant al col·lector.
amoretes

amoreta [usat generalment en pl.]

f. pl. Paraules, esguards, amanyacs, etc.,
amb què es manifesta l’enamorament,
demostracions amoroses. Qui tira
pedretes, tira amoretes.

f. Paraula, esguard, amanyac, etc., amb
què es manifesta l’enamorament,
demostració amorosa. Una amoreta
massa atrevida el va fer enrojolar. Qui tira
pedretes, tira amoretes.

DIEC abans
apartat
1 1 m. Operació d’apartar o posar a part.

DIEC ara
apartat -ada

1 1 adj. Distant respecte a un punt de
1 2 m. Lloc destinat a guardar allò que referència. De tant en tant, veiem alguna
hom ha apartat.
casa, una mica apartada del camí.
2 m. Fragment d’un escrit o d’un imprès
separat d’un altre o d’altres per un punt i
a part. El darrer apartat de l’article 2 de la
Llei.

1 2 adj. Allunyat del centre d’un espai
determinat. Ens vam posar a parlar en un
racó apartat de la sala. Vivia en un dels
barris més apartats de la ciutat.

3 apartat de correus a) Modalitat del
servei de correus per la qual la
correspondència no es reparteix a
domicili, sinó que es reserva a l’oficina de
correus a disposició de l’usuari.

2 1 m. Operació d’apartar o posar a part.
2 2 m. Lloc destinat a guardar allò que
hom ha apartat.

3 m. Fragment d’un escrit o d’un imprès
3 apartat de correus b) Lloc de l’oficina de separat d’un altre o d’altres per un punt i
a part. El darrer apartat de l’article 2 de la
correus destinat a aquest servei.
Llei.
4 apartat de correus a) Modalitat del
servei de correus per la qual la
correspondència no es reparteix a
domicili, sinó que es reserva a l’oficina de
correus a disposició de l’usuari.
4 apartat de correus b) Lloc de l’oficina de
correus destinat a aquest servei.
avall

avall

1 1 adv. En direcció de dalt a baix, d’un
lloc a un altre de més baix. La bomba es
desinflava i començava d’anar avall. Jo
també vaig fer una sota, però no vaig
arribar tan avall com ell. Tal casa està
situada més avall que tal altra.

1 1 adv. En direcció de dalt a baix, d’un
lloc a un altre de més baix. La bomba es
desinflava i començava d’anar avall. Jo
també vaig fer una sota, però no vaig
arribar tan avall com ell. Tal casa està
situada més avall que tal altra.

1 2 adv. Pot posposar-se a un substantiu. 1 2 adv. Pot posposar-se a un substantiu.
Anar costa avall, riu avall. La suor li anava Anar costa avall, riu avall. La suor li anava
cara avall.
cara avall.

DIEC abans
2 1 amunt i avall V. AMUNT.

DIEC ara
2 1 amunt i avall V. AMUNT.

2 2 més avall loc. adv. En un escrit, en una 2 2 més avall loc. adv. En un escrit, en una
relació, posteriorment. Com veurem més relació, posteriorment. Com veurem més
avall, el fenomen no és greu.
avall, el fenomen no és greu.
2 3 per avall loc. adv. Expressió usada per 2 3 per avall loc. adv. Expressió usada per
a indicar vagament un indret menys a indicar vagament un indret menys
elevat. Són per avall cercant una font.
elevat. Són per avall cercant una font.
3 de... en avall [o de... per avall] loc. prep. 3 de... en avall [o de... per avall] loc. prep.
Un poc menys de. A la caixa hi havia de Un poc menys de. A la caixa hi havia de
cent euros en avall.
cent euros en avall.
4 1 interj. Exclamació amb què s’indica
que s’ha donat una solució simple i
definitiva a una situació complicada.
Doncs si no vol venir, avall, que es quedi a
casa. Poca broma amb aquesta gent:
quan algú els molesta el liquiden i avall!
4 2 avall, que fa baixada interj. Avall 4 1.
Si tens pressa, agafa un taxi i apa, avall,
que fa baixada.
ballar [...]

ballar [...]

3 1 v. intr. Una cosa, no estar segura sobre
la seva base, no estar ben fixada, venir
baldera. Aquesta taula balla: l’heu de
falcar. Dins aquestes sabates, els peus
m’hi ballen.

3 1 v. intr. Una cosa, no estar segura sobre
la seva base, no estar ben fixada, venir
baldera. Aquesta taula balla: l’heu de
falcar. Dins aquestes sabates, els peus
m’hi ballen.

3 2 ballar les lletres d’un llibre No estar 3 2 v. intr. Un resultat, una quantitat,
ben arrenglerades, de manera que les mostrar-se oscil·lant entre dues opcions.
L’escó que balla podria alterar la majoria
ratlles resulten tortuoses. [...]
parlamentària.
3 3 ballar les lletres d’un llibre No estar
ben arrenglerades, de manera que les
ratlles resulten tortuoses. [...]
bilingüe

bilingüe

DIEC abans

DIEC ara

1 adj. Relatiu o pertanyent al bilingüisme. 1 adj. Que està compost o expressat en
dues llengües. Un document bilingüe.
2 adj. Expressat en dues llengües.
2 adj. De dues llengües. Un diccionari
Inscripció bilingüe.
bilingüe.
3 adj. De dues llengües. Diccionari
3 adj. Que pot expressar-se en dues
bilingüe.
llengües. Una escriptora bilingüe. Gairebé
4 adj. Que usa dues llengües. Una
tots els alumnes d’aquesta escola són
administració bilingüe.
bilingües.
4 adj. En què coexisteixen dues llengües.
Irlanda és un país oficialment bilingüe.
Una empresa bilingüe.
bilingüisme

bilingüisme

1 m. Condició de bilingüe. El bilingüisme m. Condició de bilingüe.
dels escriptors renaixentistes.
2 m. Coexistència de dues llengües en un
mateix parlant o en un grup social
determinat.
bonança

bonança

1 f. Estat tranquil de la mar. S’assossegà 1 f. Estat tranquil de la mar. S’assossegà
la mar i feu bonança.
la mar i feu bonança.
2 f. Temps bo, de temperatura suau, serè 2 f. Temps bo, de temperatura suau, serè
i tranquil.
i tranquil.
1.3

3 f. Prosperitat econòmica. El país
travessava un període de bonança.

cagada

cagada

f. POP. Acció de cagar o de cagar-se.

1 f. POP. Acció de cagar o de cagar-se.
2 f. POP. CAGARADA. Si us poseu sota els
arbres, vigileu les cagades de colom.

DIEC abans

DIEC ara
clatellada

1.4
1.5

CLATELLADA
F. COP DE MÀ AL CLATELL.

1 f. Cop de mà al clatell.
2 f. POP. Fet de cobrar a algú una quantitat
de diners excessiva. A l’hora de pagar ens
foteren una bona clatellada.

còmplice

còmplice

m. i f. Persona que ajuda algú a cometre 1 adj. i m. i f. Que ajuda algú a cometre un
delicte. Les empreses còmplices del frau
un delicte.
han estat demandades. Van cridar el
còmplice de l’assassí a declarar.
2 1 m. i f. Persona que té avinença amb
una altra. Les dues amigues eren
còmplices en moltes iniciatives. A casa, la
meua parella és el meu millor còmplice.
2 2 adj. Que denota complicitat. Li clavà
una mirada còmplice. Somriure còmplice.
2 3 adj. Que afavoreix o no impedeix
l’acompliment
d’alguna
cosa.
L’acaronava sota l’ombra còmplice del
plataner.
complicitat

complicitat

1 f. Qualitat de còmplice.

1 1 f. Qualitat de còmplice.

2 f. Ajut prestat pel còmplice.

1 2 f. Ajut prestat pel còmplice.
2 f. Avinença entre dues o més persones
que porta a una entesa tàcita entre elles.
Amb la complicitat dels seus col·legues,
assolí el que justament reclamava.
Somriure de complicitat. Mirada de
complicitat.

consciència
consciència [...]
[...]
2 2 a consciència loc. adv. Ben fet, sense 2 f. Capacitat cognitiva de percebre la

DIEC abans

DIEC ara

pròpia existència i el món exterior a
través dels sentits. Va patir un desmai,
[...]
però va recobrar la consciència de
2 7 tenir la consciència molt ampla Tenirseguida.
la poc estricta, ésser tolerant.
frau.

3 1 Coneixença interna que cadascú té de la
bondat [...]
3 2 a consciència loc. adv. Ben fet, amb
rigor i cura.
3 3 en consciència loc. adv. D’acord amb
els dictats de la consciència. Crec en
consciència que no he d’interferir en
aquesta qüestió. [...]
conscienciós -osa

conscienciós -osa
1 adj. Que obra segons els dictats de la
1 adj. Que obra segons els dictats de la
seva consciència.
seva consciència.
2 adj. Fet a consciència.
2 1 adj. Fet a consciència.

2 2 adj. Que fa les coses a consciència. És
una investigadora conscienciosa i
infatigable.
conscient
1 1 adj. Que té consciència de si mateix,
de la seva condició, dels seus mèrits, etc.
És conscient de les seves limitacions.
1 2 adj. Fet o dit amb ple coneixement.
Paraules conscients i assenyades.
2 1 adj. Relatiu o pertanyent a la
consciència.
2 2 m. Part de l’estructura de la
personalitat que pertany al camp de la
consciència.

conscient
1 1 adj. Que té consciència de si mateix,
de la seva condició, dels seus mèrits, etc.
És conscient de les seves limitacions.
1 2 adj. Fet o dit amb ple coneixement.
Paraules conscients i assenyades.
2 1 adj. Relatiu o pertanyent a la
consciència.
2 2 m. Part de l’estructura de la
personalitat que pertany al camp de la
consciència.
3 adj. En estat de consciència. El malalt
estava conscient i despert.

DIEC abans

DIEC ara

corrector -a

corrector -a

[...]

[...]

3 m. Pinzell, llapis, etc., que conté una
substància generalment blanca, emprat
per a tapar els errors comesos en
l’escriptura o en el dibuix. Corrector
líquid.

3 m. Pinzell, llapis, etc., que conté una
substància generalment blanca, emprat
per a tapar els errors comesos en
l’escriptura o en el dibuix. Corrector
líquid.
4 corrector dental Aparell que s’ajusta a
una o a les dues fileres de dents per a
corregir-ne la posició o l’alineació.

correspondre [quant a la flexió, com correspondre [quant a la flexió, com
respondre]
respondre]
[...]

[...]

3 1 v. intr. Una cosa, estar en relació de 3 1 v. intr. Una cosa, estar en relació de
simetria amb una altra. En aquest jersei simetria amb una altra. En aquest jersei
una màniga no correspon amb l’altra.
una màniga no correspon amb l’altra.
3 2 v. intr. pron. Les dues ales de l’edifici 3 2 v. intr. pron. Les dues ales de l’edifici
no es corresponen exactament.
no es corresponen exactament.
3 3 correspondre a l’afecte
capteniment, etc.) d’algú Tenir
algú el mateix afecte, el
capteniment, etc., que té
nosaltres.

(o al 3 3 v. intr. Algú, tenir envers algú altre el
envers mateix afecte o el mateix comportament
mateix que aquest li té. [...]
envers
4 v. intr. Pertocar per rang, per mèrit,
etc. A tu et correspon el primer lloc. [...]
4 v. intr. Pertocar per rang, per mèrit,
etc. A tu et correspon el primer lloc. [...]

DIEC abans
correu [...]

DIEC ara
correu [...]

3 1 m. Conjunt de cartes, de plecs, etc., 3 1 m. Conjunt de cartes, de plecs, etc.,
que es trameten o es reben per correu. que es trameten o es reben per correu.
Deixa’m llegir el correu.
Deixa’m llegir el correu.
3 2 a correu seguit [o pel primer correu]
loc. adv. El mateix dia en què es rep (una
carta). Contestar, respondre, una carta a
correu seguit.

3 2 a correu seguit [o pel primer correu]
loc. adv. El mateix dia en què es rep (una
carta). Contestar, respondre, una carta a
correu seguit.

3 3 correu electrònic Aplicació en un
ordinador o en una xarxa de diversos
usuaris per mitjà de la qual es poden
enviar i rebre missatges personalitzats.

3 3 correu electrònic a) Sistema de
comunicació que permet als usuaris
enviar i rebre missatges a través d’una
xarxa informàtica. Enviar una invitació per
correu electrònic.

4 m. PRÒDROM.

3 3 correu electrònic b) Missatge
personalitzat enviat a través del correu
electrònic. He rebut dos correus
electrònics teus.
3 4 m. CORREU ELECTRÒNIC.
4 m. PRÒDROM.
dos dues [o dos adj.] [...]
4 f. pl. les dues La segona hora després
del migdia o de la mitjanit.

dos dues [o dos adj.] [...]
4 f. pl. les dues La segona hora després
del migdia o de la mitjanit.

emmascarar2

5 cada dos per tres loc. adv. Molt sovint.
emmascarar2

v. tr. Cobrir amb una màscara.

1 v. tr. Disfressar (alguna cosa) sota una
falsa
aparença.
Els
eufemismes
emmascaren la realitat.
2 v. tr. Cobrir amb una màscara. La
pel·lícula acaba amb una imatge del
genet emmascarat.

encaputxar
v. tr. Posar la caputxa (a algú).

encaputxar

DIEC abans

DIEC ara
v. tr. Posar una caputxa (a algú). Es va
acostar una dona encaputxada. Els lladres
anaven encaputxats.

enlaire

enlaire

1 ADV. A una distància més o menys gran 1 adv. A una distància més o menys gran
de terra, amunt dins l’aire. Volen molt de terra, amunt dins l’aire. Volen molt
enlaire. No ho tiris tan enlaire. Més enlaire. No ho tiris tan enlaire. Més
enlaire. Menys enlaire.
enlaire. Menys enlaire.
2 adv. Pot posposar-se a un substantiu.
Estava panxa enlaire. Va caure de potes 2 adv. Pot posposar-se a un substantiu.
Estava panxa enlaire. Va caure de potes
enlaire.
enlaire.
3 deixar enlaire [o restar enlaire] Deixar
sense tirar endavant, sense resoldre, un 3 deixar enlaire [o restar enlaire] Deixar
afer, etc.
sense tirar endavant, sense resoldre, un
afer, etc.

ensenyar
1 1 v. tr. Comunicar a algú (una ciència,
un art, coneixences, una habilitat, etc.),
donant-li’n lliçons, explicacions, fent
demostracions o fent-li realitzar exercicis
pràctics. Ensenyar la filosofia, les
matemàtiques, el llatí, el dibuix.
Ensenyar de llegir, d’escriure, de cuinar.
Ensenyar el parenostre. Ensenyar una
cançó.
1 2 v. tr. Instruir (algú). Ensenya els fills
del comte. [...]

equivocar

4 adv. A la vista, sense cobrir. El vestit li
deixava bona part de l’esquena enlaire.
Anava amb els pits mig enlaire. La
torrentada ha deixat els arbres amb les
arrels enlaire.
ensenyar
1 1 v. tr. Comunicar a algú (una ciència,
un art, coneixences, una habilitat, etc.),
donant-li’n lliçons, explicacions, fent
demostracions o fent-li realitzar exercicis
pràctics. Ensenyar la filosofia, les
matemàtiques, el llatí, el dibuix.
Ensenyar el parenostre. Ensenyar una
cançó.
1 2 v. intr. Ensenyar de llegir. Ensenyar a
cuinar.
1 3 v. tr. Instruir (algú). Ensenya els fills del
comte. [...]
equivocar

DIEC abans

DIEC ara

1 v. tr. Prendre (una cosa) per una altra. 1 v. intr. pron. Fer una mala tria. Es van
equivocar de camí. M’he equivocat de
Ha equivocat la medecina.
tren.
2 intr. pron. No encertar en prendre, fer,
etc., una cosa per una altra. Es van 2 v. intr. pron. Incórrer en un error fent
equivocar de camí. Confessem que ens una cosa. Em vaig equivocar amb els
hem equivocat: havíem d’adoptar uns càlculs. Confessem que ens hem
equivocat: havíem d’adoptar uns altres
altres mitjans.
mitjans.
3 v. tr. Prendre (una cosa) per una altra.
Ha equivocat la medecina. Van equivocar
el camí.
errar [...]

errar [...]

3 1 v. tr. Equivocar, no encertar. Hem 3 1 v. tr. Equivocar, no encertar. Hem
errat el tret. Hem errat el procediment.
errat el tret. Hem errat el procediment.
3 2 v. intr. pron. Ens hem errat de camí.

3 2 v. intr. pron. Ens hem errat de camí.

3 3 anar errat Anar equivocat de camí o
d’orientació intel·lectual o moral.
escarit -ida
1 adj. Pelat 1 1. El grup va avançar cap a
l’escarida platja.
2 adj. Sense acompanyament de cap
mena, sense adornaments, circumloquis,
etc. Va acabar la classe amb una
enumeració escarida de fets històrics.

escarit -ida
1 adj. Pelat 1 1. El grup va avançar cap a
l’escarida platja.
2 adj. Sense acompanyament de cap
mena, sense adornaments, circumloquis,
etc. Va acabar la classe amb una
enumeració escarida de fets històrics.
3 adj. [FL] Que no va acompanyat de
determinant ni de quantificador, s’aplica
a un nom o a un sintagma nominal. A la
frase Llegia novel·les, el complement
directe és un sintagma escarit.

FERRO

ferro

3 4 M. PL. FÒRCEPS. Treure un infant amb els
3 4 m. pl. POP. FÒRCEPS. Treure un infant
ferros.
amb els ferros.
3 5 FERROS DEL FOC FERRO 3 3.
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3 5 m. pl. POP. CORRECTOR DENTAL. Fa tres
mesos que porta ferros. De petit duia
ferros a les dents.
3 6 ferros del foc Ferro 3 3. […]

figuració

figuració [...]

f. Acció de representar alguna cosa sota 1 f. Acció de representar alguna cosa sota
una forma visible; l’efecte.
una forma visible; l’efecte.
2 f. Interpretació de papers de figurant.
Durant molts anys em vaig dedicar a la
figuració en pel·lícules i sèries de televisió.
3 f. Imaginació 2. Això només són
figuracions teves, no té gens de
fonament.
filipista

filipista

adj. i m. i f. Partidari de Felip de Borbó 1 adj. i m. i f. Partidari de Felip de Borbó
durant la Guerra de Successió a la corona durant la Guerra de Successió a la corona
hispànica.
hispànica.
1.6

2 adj. Relatiu o pertanyent als filipistes. La
repressió filipista.

floreta

floreta

f. Paraula afalagadora que hom endreça a f. Paraula afalagadora que hom adreça a
algú, tradicionalment a una dona, lloant algú lloant els seus atractius.
els seus atractius.
fred2 -a

fred2 -a

1 1 adj. Que té una temperatura 1 1 adj. Que té una temperatura
sensiblement més baixa que la del cos sensiblement més baixa que la del cos
humà. Un vent fred. Un bany fred. Tenir humà. Un vent fred. Un bany fred.
una suor freda.
1 2 adj. Caracteritzat per una
1 2 adj. Caracteritzat per una temperatura baixa. [...]
temperatura baixa. [...]
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frontera

1 1 f. Ratlla o límit que separa dos 1 1 f. Ratlla o límit que separa dos
territoris fronters.
territoris fronters.
1 2 f. Línia que assenyala els límits 1 2 f. Línia que assenyala els límits
reconeguts d’un estat.
reconeguts d’un estat.
1 3 frontera lingüística Límit geogràfic 1 3 frontera lingüística Límit geogràfic
que separa dos dominis lingüístics.
que separa dos dominis lingüístics.
2 f. Façana 1.
[...]

2 f. Límit entre dues coses pròximes. La
frontera difusa entre creença i
superstició.
3 f. Façana 1.
[...]
ganàpia

ganàpia
m. i f. Persona adolescent o adulta que fa
1 adj. i m. i f. Arribat a l’adolescència o a
coses pròpies d’una criatura.
l’edat adulta. No et sembla que ets massa
ganàpia per fer aquestes criaturades?
Tant la canalla com alguns ganàpies es
delien per pujar als cavallets.
2 adj. i m. i f. Que fa coses pròpies d’una
criatura. Que no ho veus, ganàpia, que
pots prendre mal?
gluti glútia
gluti glútia
adj. Relatiu o pertanyent a les natges. 1 adj. Relatiu o pertanyent a les natges.
Artèria glútia. Músculs glutis.
Artèria glútia. Músculs glutis.
2 m. Múscul gluti. Exercitar els glutis.
guineà -ana

guineà -ana

1 adj. i m. i f. Natural de Guinea.

1 adj. i m. i f. Natural de Guinea, de
Guinea Equatorial o de Guinea-Bissau.

2 adj. Relatiu o pertanyent a Guinea o als
2 adj. Relatiu o pertanyent a Guinea, a
seus habitants.
Guinea Equatorial o a Guinea-Bissau, o als
seus habitants.
homòleg -òloga

homòleg -òloga
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1 adj. Que correspon a un altre, que té les
mateixes característiques que un altre. Els
costats homòlegs de dos triangles
semblants.
2 adj. En geom., que presenta homologia
amb un altre.
3 adj. En biol., que té el mateix origen
embriològic. Òrgans homòlegs.
4 1 adj. En quím., que pertany a una sèrie
homòloga.
4 2 m. Compost homòleg.

hora
[...]
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1 adj. Que correspon a un altre, que té les
mateixes característiques que un altre. Els
costats homòlegs de dos triangles
semblants.
2 adj. En geom., que presenta homologia
amb un altre.
3 adj. En biol., que té el mateix origen
embriològic. Òrgans homòlegs.
4 1 adj. En quím., que pertany a una sèrie
homòloga.
4 2 m. Compost homòleg.
5 m. i f. Persona que té un càrrec
equivalent al d’una altra en un organisme
o administració diferent. El ministre de
justícia francès visitarà la seva homòloga
italiana.
hora
[...]

1 5 F. Distància que es pot recórrer en una
hora de temps, especialment caminant.
Quantes hores hi ha d’aquí a Alcoi?
2 1 f. Temps del dia expressat en hores
comptades des de mitjanit o des de
migdia i en fraccions d’hora. ─Quina hora
és? ─Són les tres o són tres hores. Saps a
quina hora arribaran? L’hora de sortida
d’un tren. Tocar hores el rellotge.
[...]

1 5 f. Distància que es pot recórrer en una
hora de temps, especialment caminant.
Quantes hores hi ha d’aquí a Alcoi?
1 6 d’una hora lluny loc. adv. a) Des d’una
gran distància. La columna de fum es veia
d’una hora lluny.
1 6 d’una hora lluny loc. adv. b) De
seguida i amb claredat. Es nota d’una
hora lluny que n’està enamorada.
[...]

joc1 m. [...]

2 4 l’hora de la veritat El moment decisiu.
Ha arribat l’hora de la veritat. [...]
joc1 m. [...]

3 3 jocs olímpics a) A l’antiga Grècia, 3 3 jocs olímpics a) A l’antiga Grècia,
festes religioses, culturals i esportives que festes religioses, culturals i esportives que
se celebraven a la ciutat d’Olímpia.
se celebraven a la ciutat d’Olímpia.
3 3
jocs olímpics b) Sèrie de 3 3
jocs olímpics b) Sèrie de
competicions esportives internacionals competicions esportives internacionals
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que se celebren cada quatre anys en una que se celebren cada quatre anys en una
ciutat determinada.
ciutat determinada.
3 4 jocs paralímpics Sèrie de
competicions esportives internacionals
destinades a esportistes discapacitats,
que se celebren cada quatre anys a la seu
d’uns jocs olímpics quan aquests ja han
acabat.
monolingüe

monolingüe

adj. UNILINGÜE.

1 adj. Que està compost o expressat en
una sola llengua. Un document
monolingüe.
2 adj. D’una sola llengua. Un diccionari
monolingüe.
3 adj. Que s’expressa en una sola llengua.
Un escriptor monolingüe. Gairebé tots els
alumnes
d’aquesta
escola
són
monolingües.
4 adj. En què només hi ha una llengua. Un
país
monolingüe.
Una
empresa
monolingüe.

monolingüisme

monolingüisme
m. Condició de monolingüe.

m. Qualitat de monolingüe.
multilingüe

multilingüe

1 adj. Que és compost de diverses 1 adj. Que està compost o expressat en
diverses
llengües.
Un
document
llengües.
multilingüe.
2 adj. Que parla diverses llengües.
2 adj. De diverses llengües. Un diccionari
multilingüe.
3 adj. Que pot expressar-se en diverses
llengües. Una escriptora multilingüe.
L’alumnat
d’aquesta
escola
és
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multilingüe.
multilingüe.

Una

administració

4 adj. [FL] En què coexisteixen diverses
llengües. Canadà és un país multilingüe.
Una empresa multilingüe.
multilingüisme
multilingüisme
m. Ús alternatiu de diverses llengües en
un individu i, per extensió, en un grup m. Condició de multilingüe.
social.
negoci
negoci
1 1 m. Afer, assumpte, empresa, 1 1 m. Afer, assumpte, empresa,
especialment comercial, de què s’espera especialment comercial, de què s’espera
obtenir avantatge, profit o beneficis. El
obtenir avantatge, profit o beneficis.
negoci immobiliari, bancari, hoteler. Fer
1 2 el negoci d’en Robert amb les cabres
negocis. Muntar un negoci. Viatge de
Mal negoci.
negocis. En quins negocis estàs ficat, que
1 3 fer un bon negoci Sortir guanyant en no et veiem mai?
un afer.

1 2 el negoci d’en Robert amb les cabres
1 4 fer un mal negoci Sortir perdent en un Mal negoci.
afer.
1 3 fer un bon negoci Sortir guanyant en
1 5 negoci rodó Negoci totalment un afer.
favorable. [...]

1 4 fer un mal negoci Sortir perdent en un
afer.
1 5 negoci rodó Negoci totalment
favorable. [...]

nevós -osa

nevós -osa

1 adj. De neu. Fa un temps nevós.

1 adj. De neu. Fa un temps nevós.

2 adj. Cobert de neu. Els cims nevosos.

2 adj. Nevat 1. Els cims nevosos.

ostentar

ostentar

v. tr. Mostrar,
afectació.

especialment

amb 1 1 v. tr. Mostrar, especialment amb
afectació. En qualsevol conversa
ostentava la seva erudició.
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1 2 v. intr. Mostrar amb afectació una
posició social pròspera. Als nou-rics els
agrada ostentar.
2 v. tr. Estar en possessió (d’un títol o d’un
càrrec). El candidat va ostentar l’alcaldia
de la capital durant més de deu anys.

parmesà -ana

parmesà -ana

1 1 adj. i m. i f. Natural de Parma.

1 1 adj. i m. i f. Natural de Parma.

1 2 adj. Relatiu o pertanyent a Parma o als 1 2 adj. Relatiu o pertanyent a Parma o als
seus habitants.
seus habitants.
2 m. Formatge de pasta dura elaborat 2 1 m. Formatge de pasta dura elaborat
amb llet de vaca, originari de Parma.
amb llet de vaca, originari de Parma.
2 2 adj. Formatge parmesà.
parònim

parònim -a

m. Mot que té amb un altre mot una 1 adj. Que té una similitud formal amb un
altre mot. Terròs i terrós són mots
similitud formal.
parònims.
2 m. Mot parònim.
part2 [...]

part2 [...]

5 8 per part de loc. prep. Pel que es 5 8 per part de loc. prep. a) Pel que es
refereix a. Per part d’ells no hi ha cap
refereix a. [...]
inconvenient.
8 1 de part a part loc. adv. Travessant.
5 8 per part de loc. prep. b) Introdueix
8 2 de part d’arrere loc. adv. Per darrere, l’agent d’una acció. La iniciativa va ser
des de darrere. Li va sortir de part molt criticada per part del grup
d’arrere. [...]
ecologista. Hem rebut moltes queixes per
part d’ella. [...]
8 1 de part a part loc. adv. D’un costat a
l’altre. Una esgarrifança em va recórrer el
cos de part a part.
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8 2 de part a part de loc. prep. D’un costat
a l’altre de. Un estenedor anava de part a
part del terrat.
8 3 de part d’arrere loc. adv. Per darrere,
des de darrere. Li va sortir de part
d’arrere.[...]
10 f. Línia genealògica derivada d’un dels
progenitors. M’és cosí de part de mare.
De la part dels Serra no va venir cap
parent.
11 f. mitja part Interval de descans entre
dues parts d’un espectacle o d’un
esdeveniment esportiu.

passar [...]

passar [...]

11 1 v. tr. Estar durant (cert temps) en
algun lloc, emprar (un temps) d’alguna
manera. Passar algú l’estiu a fora, al
camp. Passar la vida patint. En què passes
el temps? El malalt ha passat una nit molt
agitada.

11 1 v. tr. Estar durant (cert temps) en
algun lloc, emprar (un temps) d’alguna
manera. Passar algú l’estiu a fora, al
camp. Passar la vida patint. En què passes
el temps? El malalt ha passat una nit molt
agitada.

11 2 v. tr. PER EXT. Passar un examen. 11 2 v. tr. PER EXT. Passar un examen.
Passar una malaltia. Passar penes, Passar una malaltia. Passar penes,
treballs. Passar fam, set.
treballs. Passar fam, set.
11 3 passar un llibre Estudiar-lo
ordenadament. És una nena molt
eixerida, ja passa el segon llibre de
lectura.

11 3 passar un llibre Estudiar-lo
ordenadament. És una nena molt
eixerida, ja passa el segon llibre de
lectura.

11 4 passi-ho bé Expressió de cortesia 11 4 passar-ho bé [o passar-s’ho bé]
Divertir-se. Ho has passat bé amb els
utilitzada per a acomiadar-se d’algú.
avis? L’altre dia ens ho vam passar bé al
1.7 12 1 V. TR. FER TRAVESSAR UN ESPAI (A cine.
ALGÚ), TRANSPORTAR D’UN LLOC A UN
ALTRE. [...]
11 5 passar-ho malament [o passar-s’ho
malament] PATIR 2 4 i 2 5. Amb la malaltia
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de la dona ho ha passat malament. Ja sé
que us ho vau passar malament ahir.
11 6 passi-ho bé Expressió de cortesia
utilitzada per a acomiadar-se d’algú.
12 1 v. tr. Fer travessar un espai (a algú),
transportar d’un lloc a un altre. [...]

patriciat

patriciat

m. Dignitat de patrici.

1 m. Dignitat de patrici.
2 m. Conjunt dels patricis. El Consell de
Cent de Barcelona tenia una bona
representació del patriciat de la ciutat.

peduncle
1 m. Cua o suport d’una flor, d’un fruit o
d’una inflorescència ben delimitada.
2 m. Banda de matèria blanca que uneix
diferents parts de la massa encefàlica.
Peduncles del cerebel.
1.8

pegar [...]

peduncle
1 m. Cua o suport d’una flor, d’un fruit o
d’una inflorescència ben delimitada.
2 1 m. Banda de matèria blanca que uneix
diferents parts de la massa encefàlica.
Peduncles del cerebel.
2 2 m. Prolongació del cos dels animals de
vida sedentària per la qual es queden
enganxats a una superfície. Mitjançant el
peduncle, els percebes es fixen a les
roques batudes per les onades.
2 3 peduncle caudal Part més prima que
uneix el cos i la cua d’un peix o d’un
mamífer aquàtic. Els tamborers tenen una
taca negra al peduncle caudal.
pegar [...]

4 tr. Fer (un bot, un sotrac, etc.). Va pegar 4 1 tr. Fer (un bot, un sotrac, etc.). Va
pegar un bot, que de cap va topar al
un bot, que de cap va topar al sostre.
sostre.
5 tr. Apegar 1.
4 2 no pegar brot [o no pegar ni brot, o
no pegar un brot, o no pegar ni un brot]
NO FER BROT.
4 3 sense pegar brot [o sense pegar ni
brot, o sense pegar un brot, o sense
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pegar ni un brot] loc. adv. SENSE FER BROT.
5 tr. Apegar 1.

perfumat

perfumat -ada

m. Cafè amb aiguardent o un altre licor.

1 adj. Que desprèn un perfum penetrant.
Aquesta varietat de rosa és molt
perfumada.
2 m. Cafè amb aiguardent o un altre licor.

perpendicular
adj. Que forma amb una altra recta o amb
un altre pla angles rectes. Una recta
perpendicular a una altra. Una recta
perpendicular a un pla. Dos plans
perpendiculars entre ells.
1.9

perpendicular
1 adj. Que forma amb una altra recta o
amb un altre pla angles rectes. Una recta
perpendicular a una altra. Una recta
perpendicular a un pla. Dos plans
perpendiculars entre ells.
2 f. Recta perpendicular. Traçar la
perpendicular a una recta.

pesquer -a

pesquer -a

adj. Relatiu o pertanyent a la pesca. 1 adj. Relatiu o pertanyent a la pesca.
Sector pesquer. Indústria pesquera.
Sector pesquer. Indústria pesquera.
2 m. Embarcació destinada a la pesca. En
el moll de llevant hi ha els pesquers més
grossos.
petaner -a
petaner -a
1 adj. i m. i f. Que evacua pets amb 1 adj. i m. i f. Que evacua pets amb
freqüència.
freqüència.
2 m. Gos petit de mena.
2 adj. i m. Petit de mena i de raça
indefinida, s’aplica a un gos. Un gos
petaner de carrer m’ha seguit fins a casa.
Han adoptat un petaner de pèl marronós
i potes curtes.
placar

placar

v. tr. Un jugador de rugbi o futbol v. tr. Un jugador de rugbi o futbol
americà, interceptar l’avanç d’un contrari americà, interceptar l’avanç d’un contrari
que té la pilota subjectant-li la cintura o subjectant-li la cintura o les cuixes amb
els braços i fent-lo caure a terra. A
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les cuixes amb els braços i fent-lo caure a diferència del rugbi, en futbol americà es
pot placar un jugador que no duu la
terra.
pilota.
plurilingüe

plurilingüe
1 adj. MULTILINGÜE.

adj. MULTILINGÜE.
2 adj. Que té una competència
comunicativa integrada en diverses
llengües, s’aplica a un individu. El mestre
era plurilingüe i podia entendre llengües
que desconeixia.
plurilingüisme

plurilingüisme

m. MULTILINGÜISME.

m. Condició de plurilingüe.

poliglot -a
poliglot -a adj. MULTILINGÜE 1, 2 I 3.
1 adj. Escrit en diferents llengües. Bíblia
poliglota.
2 adj. Que parla diferents llengües.
pornografia
pornografia
1 f. Representació explícita de caràcter
sexual, en format escrit, visual o sonor,
2 f. En una obra literària, artística, etc., ús
que té la finalitat d’excitar sexualment. En
i descripció de termes i de situacions
Joan prefereix l’erotisme; la pornografia
majoritàriament considerats com a
l’incomoda.
obscens perquè ultrapassen els límits de
2 f. Espectacle, obra literària o producte
les convencions morals compartides.
audiovisual que utilitza la pornografia. Li
agrada llegir pornografia.
1 f. Tractat sobre la prostitució.

punt m. [...]

punt m. [...]

5 5 punt i coma Signe gràfic (;) que separa 5 5 punt i coma Signe gràfic (;) que separa
dues parts del discurs amb una relació dues parts del discurs amb una relació
sintàctica menor entre si.
sintàctica menor entre si. Poseu-hi els
[...]
punts i coma que calgui.
24 5 bon punt loc. conj. TAN BON PUNT. [...]

[...]
24 5 bon punt [o tan bon punt] loc. conj.
AIXÍ QUE a) Bon punt arribin, fes-los passar
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24 6 fins al punt de loc. prep. [...] al meu despatx. Tan bon punt vindran, els
24 7 tan bon punt loc. conj. Al moment ho direm.
que, així que.
24 6 fins al punt de loc. prep. [...]
quin -a

quin -a

1 adj. Un o uns d’un grup o d’un nombre
de persones o coses sobre el qual o els
quals recau una interrogació directa o
indirecta. Quin dia vindràs? Amb quin
ganivet ho tallaràs? Per quins carrers heu
passat? No sap quina resposta fer-me.

1 adj. Un o uns d’un grup o d’un nombre
de persones o coses sobre el qual o els
quals recau una interrogació directa o
indirecta. Quin dia vindràs? Amb quin
ganivet ho tallaràs? Per quins carrers heu
passat? No sap quina resposta fer-me.

2 adj. Adjectiu exclamatiu. Quin arbre
més alt! Quina noia més bonica! Quins
crits! Quin un de més gros! Quina una que
n’has fet!

2 adj. Adjectiu exclamatiu. Quin arbre
més alt! Quina noia més bonica! Quins
crits! Quin un de més gros! Quina una que
n’has fet!
3 pron. Situat entre dues formes
idèntiques d’un verb en subjuntiu, forma
una construcció concessiva. Sigui quin
sigui, l’import s’ha de satisfer al comptat.
Totes aquestes camises són de molt bona
qualitat; agafis quina agafis, l’encertaràs.

referència [...]

referència [...]

1 3 amb referència a loc. prep. PEL QUE FA 1 3 amb referència a [o en referència a]
A.
loc. prep. PEL QUE FA A. [...]
reialesa

reialesa

f. Dignitat, sobirania, de rei o de reina.

1 f. Dignitat, sobirania, de rei o de reina.
2 f. Conjunt de les famílies reials. Membre
de la reialesa. Tota la reialesa europea va
assistir a la celebració.

remença

remença

1 f. Redempció personal.

1 f. Redempció personal.
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2 f. Dret que el senyor podia exigir del 2 f. Dret que el senyor podia exigir del
vassall subjecte a adscripció a la terra vassall subjecte a adscripció a la terra
quan aquest volia abandonar-la.
quan aquest volia abandonar-la.
3 m. PAGÈS DE REMENÇA.
reticència

reticència

1 f. Acció de callar una cosa en allò que 1 f. Actitud de reserva o de desconfiança.
De seguida constatà les reticències amb
hom diu, deixant-la, però, entendre.
què era rebuda la seva proposta.
2 f. Figura retòrica que consisteix a deixar
incompleta una frase donant, però, a 2 1 f. Acció de callar una cosa en allò que
entendre allò que es calla.
hom diu, deixant-la, però, entendre.
2 2 f. Figura retòrica que consisteix a
deixar incompleta una frase donant,
però, a entendre allò que es calla.
reticent

reticent

adj. Que usa reticència, que implica 1 adj. Que mostra reticència. Era reticent
reticència.
a anar al metge, però finalment hi accedí.
2 adj. Que usa reticència, que implica
reticència.
rial2

rial2

1 m. Unitat monetària de l’Iran, d’Oman i 1 m. Unitat monetària de l’Iran, d’Oman i
de la República Àrab del Iemen.
del Iemen.
2 m. Moneda d’un rial.

2 m. Moneda d’un rial.

roncar

roncar

1 1 v. intr. Algú, respirar quan dorm fent 1 1 v. intr. Algú, respirar quan dorm fent
un soroll ronc degut a la vibració del vel un soroll ronc degut a la vibració del vel
del paladar.
del paladar.
1 2 v. intr. Un animal irritat, els budells, el 1 2 v. intr. Un animal, els budells, el mar
mar agitat, el tro, etc., fer un soroll agitat, el tro, etc., fer un soroll anàleg. El
anàleg.
gat roncava plàcidament a la vora del foc.
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1 3 roncar a algú els budells Algú, tenir 1 3 roncar a algú els budells Algú, tenir
gana.
gana. 1 4 v. intr. Els coloms, parrupar.
1 4 v. intr. Els coloms, parrupar.

2 v. intr. Rondinar.

2 v. intr. Rondinar.
rum-rum

rum-rum

1 interj. Expressió que evoca una remor, 1 1 interj. Expressió que evoca una remor,
un soroll confús.
un soroll confús.
2 m. RUMOR. Hi va haver un rum-rum.

1 2 m. Soroll ronc i continuat. El gat feia
rum-rum. Se sentia el rum-rum del cotxe.
2 m. RUMOR. Hi va haver un rum-rum.

sol4 -a

sol4 -a

1 1 adj. Sense companyia, sense ningú
més. Viu sol, des que se li morí la
germana. Aneu-vos-en: deixeu-me sol.
Hem deixat els nens sols a casa. En
aquella casa era ell sol a treballar.

1 1 adj. Sense companyia, sense ningú
més. Viu sol, des que se li morí la
germana. Aneu-vos-en: deixeu-me sol.
Hem deixat els nens sols a casa. En
aquella casa era ell sol a treballar.

1 2 adj. PER EXT. Menjar pa sol.

1 2 adj. PER EXT. Menjar pa sol.

2 adj. un sol Un únic. No hi ha sinó un sol 1 3 sol com un mussol loc. adj. Molt sol.
Déu. L’he vist una sola vegada.
2 adj. un sol Un únic. No hi ha sinó un sol
3 1 a soles loc. adv. En solitud, sense Déu. L’he vist una sola vegada.
companyia.
3 1 a soles loc. adv. En solitud, sense
3 2 sol i vern loc. adj. Completament sol i companyia.
abandonat.
3 2 sol i vern loc. adj. Completament sol i
abandonat.
sortint

sortint

1 adj. Que surt enfora, que sobresurt. [...] 1 adj. Que sobresurt. Els escultors
aprofiten les pedres sortints dels edificis
per a fer-ne un motiu de decoració. [...]
sou [...]
sou [...]
3 m. Remuneració assignada a un individu 3 1 m. Remuneració assignada a un

DIEC abans
per un càrrec que exerceix o per un servei
que presta regularment. Tenir, guanyar,
un bon sou. Gaudir d’un bon sou. No té
rendes: viu exclusivament del seu sou.
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subordinar

individu per un càrrec que exerceix o per
un servei que presta regularment. Tenir,
guanyar, un bon sou. Gaudir d’un bon sou.
No té rendes: viu exclusivament del seu
sou.
3 2 a sou a) loc. adj. Contractat a canvi
d’un salari. La mansió disposa d’un
jardiner a sou que viu a la mateixa finca.
3 3 a sou b) loc. adv. A canvi d’un salari.
Dues advocades i un comptable
treballaven a sou a l’empresa.
subordinar

1 v. tr. Posar en un rang o classe inferior.

1 1 v. tr. Posar en un rang o classe inferior.

2 v. tr. Posar en un estat de dependència
a allò que és d’un rang superior.
Subordinar els divertiments a les
obligacions.

1 2 v. tr. Posar en un estat de
dependència a allò que és d’un rang
superior. Subordinar els divertiments a les
obligacions.

3 v. tr. Fer dependre de l’acompliment
d’alguna cosa. Heu de subordinar
l’activitat que proposeu al consentiment
del director.

1 3 v. tr. Fer dependre de l’acompliment
d’alguna cosa. Heu de subordinar
l’activitat que proposeu al consentiment
del director.
2 1 v. tr. Enllaçar mitjançant subordinació
(una oració o un sintagma) amb l’oració o
el sintagma de què depèn. La conjunció
que subordina l’oració completiva a la
principal.
2 2 v. intr. pron. Una oració o un sintagma,
enllaçar-se mitjançant subordinació amb
l’oració o el sintagma de què depèn.
Aquesta oració se subordina a la
principal.

suor

suor

1 f. Líquid secretat per les glàndules 1 1 f. Líquid secretat per les glàndules
sudorípares de la pell que té funcions sudorípares de la pell que té funcions
termoreguladores i excretores.
termoreguladores i excretores.

DIEC abans
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2 f. Suada, especialment en sentit figurat. 1 2 suor freda Suor acompanyada d’una
Ho han aconseguit amb moltes suors i un sensació de fred i d’esgarrifances que es
produeix en estats patològics o d’angoixa.
treball intens.
Sentí que una suor freda li banyava el cos.
3 f. Líquid que es destil·la per porositat
2 f. Suada, especialment en sentit figurat.
d’una pedra, d’un recipient, etc.
Ho han aconseguit amb moltes suors i un
1.11
treball intens.
3 f. Líquid que es destil·la per porositat
d’una pedra, d’un recipient, etc.
trilingüe

trilingüe

1 adj. En tres llengües.

1 adj. Que està compost o expressat en
tres llengües. Un document trilingüe.

2 adj. Que usa tres llengües.

2 adj. De tres llengües. Un diccionari
trilingüe.
3 adj. Que pot expressar-se en tres
llengües. Un escriptor trilingüe. Gairebé
tots els alumnes d’aquesta escola són
trilingües.
4 adj. En què coexisteixen tres llengües.
Bèlgica és un país oficialment trilingüe.
Una empresa trilingüe.

