
a1 f Primera lletra de l’alfabet català. 

a2 1. prep. Indica: L’indret on és o el temps en
què és o s’esdevé alguna cosa. 2. prep. La
direcció devers un punt, el terme final d’un
moviment. 3. prep. El mode de l’acció. A
peu. 4. prep. Introdueix el complement indi-
recte del verb i, excepcionalment, el di-
recte. 5. prep. Introdueix alguns infinitius. 

a-, an- Prefix grec que significa ‘no’, ‘sense’.
acromàtic, anharmònic. 

ab- Prefix llatí que significa ‘separació’. 

àbac 1. m Marc proveït de filferros paral·lels,
per on corren boles foradades, usat per fer
càlculs aritmètics. 2. m Llosa que corona el
capitell. 

abacial adj. Pertanyent a l’abadia. 
SIN. Abadal.

abadessa f Superiora d’un monestir de do-
nes. 

abadia f Monestir regit per un abat. 
SIN. Convent.

abaixar 1. v. tr. Traslladar a un nivell més
baix. A. la ràdio. 2. v. tr. Dirigir cap avall. A.
la vista. 3. v. pron. Inclinar-se. A. a collir una
cosa. 4. v. pron. Humiliar-se. 
SIN. 1. Acalar. 3. Acotxar, ajupir. 4. Deprimir. 

abalançar-se v. pron. Tirar-se endavant. 
SIN. Abocar-se.

abalisar v. tr. Senyalar amb balises. 

abaltir-se v. pron. Endormiscar-se, ensopir-se. 
FAM. Abaltiment. 
SIN. Adormissar-se.

abanderar 1. v. tr. Acció de posar bandera.
2. v. tr. Registrar una nau sota la bandera
d’un estat. 
FAM. Abanderat, -ada. 

abandonar 1. v. tr. Renunciar. 2. v. tr. Deixar
desemparat. 3. v. tr. Partir d’un lloc. 4. v.
pron. fig. Lliurar-se sense reserves a les in-
clinacions naturals, a un vici, etc. 
FAM. Abandó, abandonament. 
SIN. 1. Abdicar, deposar, desertar, desistir.
2. Desemparar, plantar. 4. Cedir. 

abandonisme m Tendència a abandonar
sense lluita una cosa. 

abans 1. adv. Denota prioritat: De temps. 2.
adv. De lloc. 3. adv. De rang, preferència. 4.
adj. Precedent. 5. loc. prep. a. de. A. de dinar.
6. loc. conj. a. que. A. que comenci a ploure. 
SIN. 1. Ans, anteriorment, antigament, d’an-
tuvi. 2. Davant. 

abans-d’ahir 1. adv. El dia anterior al d’ahir.
2. adv. a. l’altre. El dia anterior al d’abans-
d’ahir. 

abaratir v. tr. Abaixar el preu. 
FAM. Abaratiment, barat, -a. 
SIN. Descomptar, rebaixar.

abarrotar v. tr. Omplir completament un
lloc. 
SIN. Atapeir.

abassegar v. tr. Arreplegar tota la quantitat
possible d’una cosa. 
SIN. Agabellar.

abast 1. m Distància a la qual es pot arribar
a tocar o haver una cosa. A l’a. de la mà. 
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FAM. Abominació. 
SIN. Execrar, odiar.

abonament m Contracte pel qual hom paga
una quantitat per gaudir d’un servei, per
un cert temps. 

abonançar v. intr. i pron. Esdevenir bo el
temps. 

abonar 1. v. tr. Acreditar de bo. 2. v. tr. Sortir
fiador d’una persona. 3. v. tr. Donar com a
certa una cosa. 4. v. tr. Pagar l’abonament.
5. v. tr. Tornar uns diners deixats en dipòsit. 
FAM. Abonament. 
SIN. 1. Avalar, aprovar, certificar, garantir,
respondre de. 4. Aconduir, aconductar. 

abonyegar v. tr. Deformar un objecte fent-hi
bonys. 
FAM. Abonyegadura. 

aborció f Avortament. 

abordar 1. v. tr. Acostar un vaixell a un altre,
entrar-hi en col·lisió. 2. v. tr. Atiar els gos-
sos a envestir algú. 3. v. tr. Emprendre un
afer. 4. v. intr. Atracar a un moll. 
SIN. 2. Afuar, aquissar. 3. Començar. 

abordatge m Acció d’abordar. 

aborigen 1. adj. Originari del país on viu. 
2. m pl. Primers habitants d’un país. 
SIN. 1. Autòcton, -a, indígena, natural, ori-
ginari. 

abortiu, -iva adj. Referent a l’avortament. 

abraçada f Acció d’abraçar. 

abracadabra m Mot cabalístic, portat com a
amulet per guarir. 

abracadabrant adj. Sorprenent, estrany. 

abraçadora f Peça en forma d’anella. 
SIN. Armella, brocal.

abraçar 1. v. tr. Estrènyer entre els braços. 
2. v. tr. Circumdar. 3. v. tr. Acceptar, seguir.
A. una creença. 4. v. tr. Contenir, incloure. 
5. v. pron. El capità s’a. al pal major. 
FAM. Abraçada, abraçadora. 
SIN. 1. Cenyir, estrènyer. 4. Comprendre. 

abrandar 1. v. tr. Posar en combustió viva. 2.
v. tr. Inflamar d’una passió. 

abraonar 1. v. tr. Abraçar amb força. 2. v.
pron. Agafar-se dos que lluiten. 
SIN. 2. Aferrissar-se. 

abrasar v. tr. Convertir en brasa ardent. 
SIN. Cremar.

abrasió 1. f Acció de llevar o arrencar per fric-
ció. 2. f Desgast de les roques per fricció. 

abrasiu m Material capaç de produir abra-
sió, com el diamant, etc. 

abreujar v. tr. Fer més breu en la durada o
extensió. 
FAM. Abreviació, abreviatiu, -iva, abrevia-
tura, breu. 
SIN. Compendiar, reduir, resumir.

abreviar v. tr. Abreujar. 

abreviatura f Representació d’un mot amb
una o més de les seves lletres. 
SIN. Signe, símbol, sigla.

abric 1. m Cosa que abriga. 2. m Peça de ves-
tir que es posa sobre les altres per prote-
gir-se del fred. 3. m Indret a cobert. 4. loc.
adv. a l’a. A cobert. 5. loc. prep. a l’a. de. A
cobert contra una cosa. 
SIN. 2. Abrigall. 3. Aixopluc, recer, sopluig.
5. A l’empara de, a recer de, a redós de. 

abrigall 1. m Cosa que serveix per abrigar,
abric. 2. m Porxada o lloc cobert. 

abrigar 1. v. tr. Protegir del fred. 2. v. tr. Po-
sar a cobert de les injúries del temps. 
SIN. 1. Abrigallar. 2. Aixoplugar, arrecerar,
soplujar. 

abril 1. m El quart mes de l’any. 2. m Primera
joventut. 
FAM. Abrilenc, -a. 

abrillantar v. tr. Fer brillant, tornar lluent. 
SIN. Brunyir, enlluentar, polir, satinar.

abrivada f Embranzida impetuosa. 

abrivar 1. v. tr. Fer agafar abrivada. 2. v. tr.
Enardir, animar. 

abrogar v. tr. Abolir, revocar.
FAM. Abrogació, abrogatiu, -iva. 
SIN. Anul·lar, derogar.

abrupció f Ruptura, separació violenta. 

abrupte, -a 1. adj. Espadat, amb pendents
ràpids. 2. adj. Amb transicions brusques.
Estil a. 
SIN. 1. Ardu, àrdua, escarpat, -ada, esca-
brós, -osa, esquerp, -a, fragós, -osa. 

abrusar 1. v. tr. Sotmetre a l’acció del foc. 2. v.
tr. Cremar-se les plantes per l’ardor del sol. 

abscés m Acumulació de pus en els teixits
orgànics. 

abscisió f Acció de separar tallant. 

abscissa f Coordenada horitzontal del sis-
tema cartesià. 

absència 1. f El fet de ser absent. 2. f Man-
cança, privació. 3. f Manca d’assistència. 
SIN. 1. Allunyament. 2. Defecte. 

absent 1. adj. No present en un lloc. 2. adj.
Distret, abstret. 
SIN. 1. Allunyat, separat. 
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2. m Provisió de queviures o d’altres coses.
3. m donar l’a. Abastar a fer una tasca. 
SIN. 2. Abastament. 3. Abastar. 

abastar 1. v. intr. Ser capaç d’arribar a al-
guna cosa. 2. v. intr. Arribar a tocar una
cosa distant. 3. v. tr. Agafar una cosa que és
en un lloc alt o distant. 4. v. tr. Fornir de
provisions. 
SIN. 1. Aplegar, arribar. 2. Aplegar, arribar,
atènyer. 3. Haver. 4. Aprovisionar, avitua-
llar. 

abat m Superior d’un monestir d’homes. 
FAM. Abacial, abadal, abadessa, abadia. 

abatre 1. v. tr. Tirar a terra amb violència, en-
derrocar. 2. v. tr. Ajeure. A. el respatller. 3. v. tr.
Fer perdre la força física o moral. 4. v. pron.
Davallar, un ocell, amb vol ràpid. 
SIN. 1. Arrasar, demolir, destruir, enrunar,
ensorrar, esfondrar. 3. Aplanar, atuir, bal-
dar, prostrar, retre.

abdicar 1. v. tr. Renunciar a alguna cosa que
es posseeix. A. els drets. 2. v. tr. Renunciar al
poder polític suprem. 
FAM. Abdicació, abdicatiu, -iva. 
SIN. 2. Dimitir.

abdomen m Ventre, part del cos entre el tò-
rax i la pelvis. 
FAM. Abdominal. 

abducció 1. f Rapte. 2. f Moviment que se-
para un òrgan del pla medià del cos. 
FAM. Abducent, abductor, -a, abduir. 

abecé 1. m Alfabet. 2. m Beceroles. 

abecedari m Cartell o llibre per aprendre a
llegir. 
SIN. Abecé, alfabet.

abella 1. f Insecte himenòpter que viu en ei-
xams i produeix la mel i la cera. 2. f a.
reina. Femella fèrtil. 3. f a. obrera. Se-
grega la cera i la mel. 4. f a. mascle. Abe-
llot. 
FAM. Abellenc, -a, abeller, abellot. 
SIN. 2. A. mestra, a. mare. 4. Abegot, va-
garro. 

abellir 1. v. intr. Venir de grat, despertar un
desig o apetit. 2. v. pron. Tornar-se benèvol
envers alguna cosa. 
FAM. Abellidor, -a. 
SIN. 1. Apetir, desitjar, plaure. 2. Endolcir-
se, assuaujar-se. 

abellot 1. m Abella mascle. 2. m Borinot. 

aberració 1. f Desviació del tipus normal. 2.
f Alienació parcial de la raó. 3. f Moviment 

aparent dels astres degut al moviment de
la Terra i la llum. 
FAM. Aberrància, aberrant. 

aberrant adj. Que es desvia del tipus ordi-
nari; excepcional, anormal. 

abeurador, -a m i f Pica per abeurar el bes-
tiar. 
SIN. Obi.

abeurar v. tr. Donar beure abundantment al
bestiar. 

abietàcies f pl. Pinàcies. 

abillar 1. v. tr. Preparar, aprestar. 2. v. tr.
Guarnir d’ornaments. 
SIN. 2. Empolainar, empolistrar, mudar. 

abintestat adv. Sense haver fet testament. 

abís m Abisme.

abisme 1. m Profunditat immensa. 2. m Infern. 
FAM. Abismal, abismar, abissal, abissar.

abissini, -ínia adj. D’Abissínia. 

abjecte adj. Digne del més gran menyspreu. 
FAM. Abjecció. 
SIN. Baix, dejecte, vil.

abjurar v. tr. Renunciar solemnement a una
creença. Van a. de la fe que professaven. 
FAM. Abjuració. 

ablació 1. f Extirpació quirúrgica de qualse-
vol part del cos. 2. f Acció erosiva de l’ai-
gua o el vent damunt un relleu. 
SIN. 1. Amputació, extirpació, mutilació. 

ablanir 1. v. tr. Posar bla, estovar. 2. v. tr.
Suavitzar, endolcir. 

ablució 1. f Acció de rentar-se. 2. f Purifica-
ció ritual amb l’aigua. 
SIN. 1. Rentada, netejada. 2. Loció, lustració. 

abnegació f Sacrifici voluntari de si mateix
amb finalitat altruista. 
FAM. Abnegat, -ada. 
SIN. Renúncia, renunciament.

abocador m Indret per on s’aboca alguna
cosa. 

abocar 1. v. tr. Buidar, fer rajar un recipient.
2. v. pron. Treure la part superior del cos per
una obertura. 
SIN. 1. Decantar. 2. Abalançar-se. 

abolicionisme m Doctrina que propugnava
l’abolició de l’esclavitud. 

abolir v. tr. Anul·lar, dit esp. de lleis. 
FAM. Abolició, abolicionisme. 
SIN. Abrogar, derogar, revocar

abominar v. tr. Avorrir, detestar com a exe-
crable, dolent. 
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acabar 1. v. tr. Portar a fi, terminar. 2. v. tr.
Arribar a l’exhauriment. 3. v. intr. Tenir fi. 4.
v. intr. Ser terminat. 5. v. pron. Menjar o
beure una cosa sense deixar-ne gens. 6. v.
intr. a. de. Estar a punt de. 7. v. intr. Haver
fet adés. 8. v. intr. Abastar a. 
FAM. Acabador, -a, acaball, acaballes,
acabament, acabat, -ada. 
SIN. 1, 2. Enllestir, finalitzar, finir, terminar.
3. Finalitzar, finir, terminar. 4. Terminar.
5. Enllestir, finalitzar, finir. 

acabat, -ada 1. m Última mà donada a una
obra, a un article. 2. adj. A què no manca
fer-hi res. 3. adj. És un lladre a. 4. adj. Malpa-
rat del tot. Estar a. 5. loc. adv. en a. Imme-
diatament després. 
SIN. 1. Deixat. 

acaçar v. tr. Perseguir insistentment, afa-
nyar-se a obtenir. 
SIN. Empaitar, encalçar, percaçar.

acàcia f Gènere d’arbres lleguminosos em-
prats en ornamentació. 

acadèmia 1. f Societat literària, artística o
científica aprovada per l’autoritat pública.
2. f Centre docent superior.
FAM. Acadèmic, -a, academicisme. 

acadèmic, -a 1. adj. Pertanyent a una acadè-
mia. 2. adj. Que segueix les normes clàssi-
ques. 3. adj. Pertanyent a l’escola filosòfica
de Plató. 4. m i f Membre d’una acadèmia. 

academicisme m Subjecció a les regles tra-
dicionals de l’art. 

acalar v. tr. Abaixar, inclinar.
SIN. Acotar.

acalorar 1. v. tr. Comunicar calor. 2. v. pron.
Sufocar-se una persona. 3. v. tr. Animar, in-
citar, encoratjar.
FAM. Acalorada, acalorament. 

acampada f Fet d’acampar a l’aire lliure. 
SIN. Càmping.

acampanat, -ada adj. Que té forma de cam-
pana. 

acampar 1. v. intr. Establir-se, un exèrcit,
uns excursionistes, etc. provisòriament
fora d’una població. 2. v. intr. Escapar d’un
perill. 
FAM. Acampada. 

acàmpsia f Rigidesa d’un membre. 

acanalar 1. v. tr. Fer canals o estries. 2. v. tr.
Fer passar per un canal. 
SIN. 1. Estriar. 2. Acanonar, canalitzar, con-
duir, encanalar.

acanar v. tr. Amidar la llargària. 

acanonar v. tr. Conduir per canonades, aca-
nalar. 

acant 1. m Planta herbàcia de fulles grans i
oblongues. 2. m Ornament del capitell co-
rinti que imita la fulla d’acant. 
FAM. Acantaci, -àcia. 
SIN. 1. Herba carnera. 

acantonar v. tr. Distribuir i allotjar les tropes. 
SIN. Aquarterar.

acanyar-se v. pron. Esdevenir extremament
magre, dit esp. de les criatures. 
FAM. Acanyat, -ada. 
SIN. Afilar-se, amagrir-se, aprimar-se.

acaparar 1. v. tr. Adquirir i retenir una quan-
titat extraordinària d’una mercaderia per
especular. 2. v. tr. A. l’atenció del públic. 
FAM. Acaparador, -a. 

acaptar v. tr. Demanar, recollir almoines. 
FAM. Acapte. 
SIN. Postular.

àcars m pl. Ordre de paràsits. 
FAM. Acaricida. 

acaramullar 1. v. tr. Curullar. 2. v. tr. Amun-
tegar. 
SIN. 1. Omplir. 2. Apilonar. 

acarar 1. v. tr. Posar en presència dues o més
persones per treure la veritat d’un fet. 2. v.
tr. Comparar dos o més documents. 

acariciar 1. v. tr. Fer carícies. 2. v. tr. Com-
plaure’s a alimentar una esperança, un
projecte, etc. 
SIN. 1. Acaronar, amanyagar, amoixar. 

acarnissar-se v. pron. Obrar molt cruelment,
aferrissar-se. 
SIN. Encruelir-se.

acaronar v. tr. Acariciar. 

acatar v. tr. Manifestar respecte i submissió. 
SIN. Obeir.

accedir 1. v. intr. Tenir accés en un lloc. 2. v.
intr. Accedir als desitjos d’algú. 3. v. intr. A.
al tron. 
FAM. Accés, accessible, accèssit, acces-
sori, -òria, cedir*. 
SIN. 1. Arribar, entrar. 2. Condescendir. 

accelerador m Dispositiu que accelera o
alenteix el moviment d’un mecanisme. 

accelerar 1. v. tr. Fer més ràpid, més viu, un
moviment, un procés. 2. v. tr. Augmentar la
velocitat d’un vehicle. 
FAM. Acceleració, accelerador, -a, acce-
leratriu, celeritat*. 
SIN. 1. Activar, alleugerir, apressar. 
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absentar-se v. pron. Anar-se’n. 

absentisme 1. m Absència habitual d’un
propietari del lloc on són els seus béns. 2.
m Absència del treball. 

àbsida f Àbsis. 

absis m Part d’una església que sobresurt de
la façana posterior. 

absoldre v. tr. Eximir d’una pena, etc. 

absolta f Conjunt d’oracions que es canten
per als difunts després de la missa funeral. 

absolució f Acció d’absoldre. 
SIN. Perdó.

absolut, -a 1. adj. Que no comporta cap res-
tricció o condició. Poder a. 2. adj. Que ex-
clou tota relació. 3. loc. adv. en a. D’una
manera absoluta, terminant. 
SIN. 1. Il·limitat, -ada. 

absolutisme m Sistema polític en què el
governant té tots els poders. 
FAM. Absolutista. 
SIN. Autocràcia, despotisme, dictadura, ti-
rania.

absorbir 1. v. tr. Fer penetrar i retenir a dins
seu. 2. v. tr. Emparar-se d’algú ocupant-lo
enterament. La feina l’absorbeix. 
FAM. Absorbent, absorció, absort, -a. 
SIN. 1. Beure, embeure, impregnar, xopar.
2. Abstreure’s. || ANT. 1. Escopir. 

absorció 1. f Acció d’absorbir. 2. f En fonè-
tica, desaparició d’un so per l’acció d’un al-
tre so veí. Le(s) roses. 

absort, -a adj. Amb l’ànim suspès davant
una cosa extraordinària. 
SIN. Abstret, -a, atònit, -a, consirós, -osa.

abstemi, -èmia m i f i adj. Que no beu vi ni
altres begudes alcohòliques. 
SIN. Aiguader, -a.

abstenció 1. f Acció d’abstenir-se. 2. f Acció
de no prendre part en una votació. 

abstencionisme m Tàctica política de no
votar en unes eleccions. 

abstenir-se v. pron. Privar-se d’alguna cosa. 
FAM. Abstenció, abstencionisme, absti-
nència, tenir*. 
SIN. Estar-se de, passar-se de.

abstergir v. tr. Netejar, purificar, detergir. 
FAM. Abstergent, abstersió, abstersiu, -iva,
abstersivitat. 

abstinència f Privació d’un plaer o d’un
menjar, esp. de carn, en compliment d’un
precepte religiós. 
FAM. Abstenir-se. 

abstracció f Acció d’abstreure o d’abstreure’s. 

abstracte, -a 1. adj. Que és resultat de
l’abstracció. 2. adj. Noció considerada de
manera general. 3. adj. art a. Art que no
parteix de la representació de la realitat vi-
sual. 
SIN. 1. Inconcret, -a, indeterminat, -ada, va-
gue, vaga. 

abstraure 1. v. tr. Aïllar amb la pensa, consi-
derar separadament. 2. v. pron. Aïllar, no
prestar cap interès o atenció a res exterior. 
SIN. 1. Absorbir-se. 

abstret, -a adj. Que sol abstreure’s. 
SIN. Absent, distret, -a, embadalit, -ida.

abstreure v. tr. Abstraure. 

abstrús, -usa adj. De difícil comprensió. 
SIN. Enrevessat, -ada, incomprensible.

absurd, -a 1. adj. Contrari a la raó, al sentit
comú, sense lògica. 2. m Judici absurd. 

abúlia f Pèrdua o afebliment de la voluntat. 

abúlic, -a adj. Malalt d’abúlia. 

abundància 1. f Gran quantitat. 2. f Ri-
quesa, opulència. 
FAM. Abundar, abundor, abundós, -osa. 

abundar 1. v. intr. Ser en abundància. 2. v.
intr. Tenir en abundància. 
FAM. Abundància, abundant, superabun-
dància*. 

aburgesar 1. v. tr. Fer tornar burgès o sem-
blant a un burgès. 2. v. pron. Tornar-se bur-
gès. 3. v. pron. Deixar de lluitar contra les
estructures o l’ordre establerts. 

abús 1. m Acció i efecte d’abusar. 2. m Acció
d’usar d’un poder, dret, etc., més enllà del
que és considerat lícit. 
SIN. 1. Extralimitació. 2. Concussió. 

abusar 1. v. intr. Usar malament, amb excés.
2. v. intr. Aprofitar-se amb excés d’alguna
cosa. 3. v. intr. a. d’una dona. Violar-la. 
FAM. Abús, abusiu, -iva. 

acabalar v. tr. Aplegar riqueses, cabals. 

acabalat, -ada adj. Que té molts cabals. 
SIN. Ric, -a.

acaball m Acabament. 

acaballes 1. f pl. Acabament d’un àpat,
festa, espectacle, etc. 2. esp. Darrers mo-
ments, de la vida o d’una malaltia. 

acabament 1. m Acció d’acabar o d’acabar-
se. 2. m Fi, extrem d’una cosa. 
SIN. 1. Acaball, fi, final, terminació. 
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