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Diari de Barcelona : la veu de la generació jove
Sempre és una bona notícia que un diari de nova creació esdevingui una realitat, perquè
complementa l’oferta del mercat i l’enriqueix amb un altre punt de vista, diferent de la
resta però igualment vàlid. I, sens dubte, també és un bon senyal per al sector periodístic
que es doni una nova vida en aquells diaris que, en el seu moment, van obrir camí i van
deixar un llegat important, com és el cas de l’emblemàtic Diari de Barcelona (també,
amb la sigla DdB), anteriorment Diario de Barcelona, fundat el 1792.
Podem considerar el DdB pioner en molts aspectes, no només perquè, amb els més dos
segles d’història que acumula, va ser dels primers que es van editar a Europa, sinó
també perquè es va convertir en el primer diari català que comptava amb un llibre d’estil
propi. Després de gairebé 30 anys des de la darrera publicació en paper (i malgrat que
la redacció del diari s’integrés a partir de 2009 a Betevé), ara torna a fer un altre pas
important perquè l’acord al qual han arribat la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i
l’Ajuntament de Barcelona permet recuperar la capçalera històrica del DdB i, per tant,
reprendre la tasca des d’un enfocament innovador i adaptat als canvis de la narrativa
periodística del segle XXI.
Per tal de convertir-se en un referent informatiu de la gent jove, el nou DdB vol donar
veu especialment en aquesta generació a través d’un periodisme atrevit, crític, rigorós i
compromès amb la veracitat i la pluralitat informativa. La tornada a primera plana del
DdB va néixer com una iniciativa del grau en Periodisme de la UPF i s’ha dut a terme
conjuntament amb els graus en Comunicació Audiovisual, i Publicitat i Relacions
Públiques, de la mateixa universitat. Així doncs, aquest projecte es converteix en un dels
primers a escala europea a partir d’un mitjà de comunicació diari fet i concebut pels
mateixos estudiants.
Com esmentàvem en línies anteriors, el llibre d’estil del Diari de Barcelona, publicat el
1987 sota el títol Un model de llengua pels mitjans de comunicació, va dotar la publicació
d’un model lingüístic en concordança amb el que l’estil periodístic requereix, és a dir,
claredat i precisió, i sense que la llengua “s’interposi entre la informació que es vol
comunicar i l’afany del lector per informar-se”. En aquest sentit, som conscients que
cada llibre d’estil és diferent dels altres pel simple fet que també ho són els destinataris
als quals es vol informar, entretenir, fer reflexionar, etc., així com el context en el qual
s’emmarca la publicació. I no es pot obviar, en cap cas, el públic al qual ens adrecem,
perquè és a través de la llengua que ens identifiquem uns i altres.
Pel que fa a la confecció d’aquest llibre d’estil, hi han participat de manera activa
estudiants dels graus en Traducció i Interpretació, i Llengües Aplicades. Des d’aquestes
línies, volem agrair-los la seva dedicació i entusiasme constants, que, d’una manera o
altra, han contribuït en la redacció del llibre d’estil que avui consulteu i que ha de servir
perquè la llengua d’aquest diari, lluny de presentar-se com un obstacle que dificulti la
comprensió, sigui un vehicle de comunicació.
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El model de llengua que volem

Seguint l’estela del primer llibre d’estil del Diari de Barcelona, el que es presenta aquí
vol ser una eina de consulta lingüística per als redactors i col·laboradors del nou DdB.
Tanmateix, és probable que s’allunyi de les pretensions que tenia l’original (ja han passat
més de tres dècades des de la primera edició), però l’objectiu segueix sent el mateix:
evitar imprecisions, incoherències i vacil·lacions en el producte final i, doncs, procurar
l’homogeneïtzació en la presentació dels textos, sigui quin sigui el format en el qual es
publiqui.
Aquest llibre d’estil no és diferent de qualsevol altre respecte de les qüestions que s’hi
solen presentar, però sí que difereix bastant pel que fa al tractament i la informació que
s’hi proporciona. Referent a les qüestions que s’hi tracten, aquest llibre està organitzat
en quatre apartats principals: el primer sobre convencions, el segon sobre aspectes
gramaticals, el tercer sobre qüestions que giren entorn del model de llengua, i el darrer
que, d’una banda, recull, en forma de diccionari, diferents entrades que solen generar
algun tipus de vacil·lació ortogràfica, sintàctica o semàntica, i, de l’altra, els errors més
freqüents que es documenten en els textos periodístics.
Tot el material que s’inclou en els diferents apartats està redactat de la manera més
clara i concisa possible. Per seleccionar la informació que s’exposa en aquest llibre
d’estil, s’han tingut en compte quines podrien ser les necessitats del periodista, així com
els dubtes principals que poden sorgir durant el procés de redacció. Per aquest motiu,
el text s’allunya de concrecions, descripcions minucioses i d’una llista d’excepcions
massa extensa que podrien dificultar-ne la consulta. En qualsevol cas, les explicacions
van acompanyades d’exemples propis, que apareixen en una tipografia diferent de la
del cos general del text. Tot i això, per facilitar la consulta i organitzar la informació s’ha
inclòs la imatge d’una mà amb el dit índex aixecat ( ) que remarca una qüestió o bé
introdueix alguna excepció. En els casos en què s’ha cregut necessari incloure una
forma o estructura preferent o incorrecta, s’ha optat per afegir-la entre claudàtors, i
encapçalada per les clàusules millor que o i no (en aquest darrer cas, la forma va
precedida d’un asterisc que indica que l’ús no està admès o la forma és agramatical).
Malgrat que sigui una obra rigorosa que se centra i orienta sobre qüestions lingüístiques,
el propòsit no és la descripció detallada de fets lingüístics, sinó que és una obra
eminentment pràctica, que aplega criteris de redacció, models de pauta, i aclareix
dubtes o dificultats lingüístiques. Per a aquests altres dubtes menors o més detallats,
cal consultar altres obres de referència que puguin orientar el redactor. En el darrer
apartat, trobareu una selecció de la bibliografia en la qual ens hem basat per a la
redacció d’aquest llibre d’estil. Pel que fa als aspectes lèxics, com ja s’ha comentat, hem
cregut més convenient elaborar un diccionari de dubtes i errors més comuns. És
important recalcar, altre cop, que aquest glossari no eximeix el redactor de consultar
altres fonts, igualment vàlides.
Així doncs, els nostres criteris lingüístics es basen, de manera succinta, en l’ús d’una
llengua correcta, funcional, moderna i alhora planera, però sense les rigideses
acadèmiques que solen caracteritzar textos amb un format similar. Val a dir que el DdB
rebutja formes arcaiques, formes completament en desús i usos abusius, i fa una clara
aposta perquè la llengua del diari sigui àgil, rica i propera. L’estàndard és la varietat que
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es fa servir en el nostre diari —tal com ocorre en la resta de mitjans de comunicació del
nostre territori—, però sense sancionar certes particularitats dialectals plenament
acceptades per la norma i establertes en l’ús d’aquells parlars. Atès que es parteix de la
normativa de l’Institut d’Estudis Catalans, es tenen en compte les obres més recents,
especialment la Gramàtica de la llengua catalana (2016) i l’Ortografia catalana (2017).
I, naturalment, també tenim ben present que la llengua evoluciona, per la qual cosa les
possibles revisions i actualitzacions d’aquest llibre d’estil sempre seran benvingudes.
Com la seva predecessora, en aquesta nova edició del Diari de Barcelona hi ha una
voluntat clara de contribuir, amb aquest llibre d’estil, a la qualitat de l’expressió escrita i
comunicativa dels professionals. Seria òptim, per tant, que tant redactors com
corresponsals del diari seguissin aquest model de llengua i les indicacions
corresponents que aquí es concreten per garantir al màxim aquesta qualitat, tan
desitjable, que qualsevol publicació seriosa, fiable i crítica hauria de complir.
L’equip coordinador del llibre d’estil
del Diari de Barcelona
Abril de 2020
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CONVENCIONS
I. CONVENCIONS
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1. Puntuació
1.1. Punt

El punt marca una pausa llarga i es fa servir per indicar el final d’una frase (punt i seguit),
el final d’un paràgraf (punt i a part) o el final d’un text (punt final). S’escriu immediatament
després del caràcter precedent i, com en els altres signes de puntuació, el segueix
sempre un espai en blanc, per la qual cosa la paraula que aparegui a continuació del
punt s’escriurà en majúscula inicial. El punt té les funcions següents:
1.1.1. Marca el final d’algunes abreviatures (§ 4.1). També es pot fer servir la barra
inclinada (§ 1.12), però no poden aparèixer mai conjuntament.
Viu al c. de Balmes, 22. [i no: *Viu al c./ de Balmes, 22.]

Quan l’abreviatura està formada per més d’un element, especialment en el cas
dels noms propis, es deixa un espai en blanc entre cadascuna de les abreviacions.
J. M. Gual

1.1.2. En les representacions horàries, el punt separa les hores dels minuts (§ 5.14.2).
Són les 8.30 del matí.

1.1.3. Separa els milers i els milions en els números que expressen quantitat (§ 5.3). Cal
advertir que, en el cas de les xifres de milions i milers de milions, és millor fer-ne una
aproximació i escriure les paraules milió o milions (també M [§ 4.3.1]) i mil milions amb
lletres i la resta de la xifra amb números (§ 5.23.2).
El Camp Nou té una capacitat per a 99.354 persones.

1.1.4. Separa les subdivisions de les referències articulades. Després de l’últim element,
cal ometre el punt si apareix dins del text.
Vegeu el paràgraf 12.2.2 per saber-ne més. [i no: *12.2.2. per saber-ne més]

1.1.5. No porten punt ni les sigles ni els símbols (§ 4.2 i 4.3).
He estudiat a la UPF. [i no: *He estudiat a la U.P.F.]
Això fa 56 cm d’alçada. [i no: *Això fa 56 cm. d’alçada.]

1.1.6. Els anys tampoc no porten punt en el miler (§ 5.12).
l’any 2020 [i no: *l’any 2.020]

1.1.7. No porten punt ni els títols ni els subtítols que encapçalen el text.
1.1.8. No es posa punt per separar el dia, el mes i l’any, sinó que se separen amb el
signe de la barra inclinada (§ 1.12.5).
15/12/2019 [i no: *15.12.2019]

1.1.9. Els peus de foto s’escriuen sempre en cursiva (§ 2.2.13) i sense punt final
(§ 17.16).
Cua de lectors a les parades de Sant Jordi
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1.2. Coma

La coma serveix per marcar una pausa breu en el discurs. Després d’una coma cal
deixar sempre un espai en blanc. S’ha de tenir en compte que si l’oració no segueix
l’ordre sintàctic basic dels components oracionals (subjecte + verb + complements)
caldrà indicar-ho amb una pausa, generalment amb una coma.
1.2.1. Els elements desplaçats cap a la dreta sempre es marquen amb una coma i amb
un pronom de represa.
No hi vull anar, a la universitat.
No se’n saben avenir, del que ha passat.

1.2.2. És optatiu posar una coma darrere dels elements desplaçats a l’esquerra, encara
que és recomanable posar-la-hi quan l’element desplaçat és llarg. Vegeu el cas de la
preposició a introduint un complement directe humà o animat desplaçat, a § 12.4.2d.
Al Joan(,) el van cuidar com si fos el seu fill.
D’aquells manuscrits hebreus trobats a Palestina(,) encara se’n conserven alguns als
museus més prestigiosos de la ciutat.

1.2.3. Quan l’element desplaçat és una informació nova al text, la coma és obligatòria,
així com el pronom de represa.
De fruita, en menja molta.

1.2.4. Si es desplacen complements circumstancials o adverbials per fer incisos, se
separen amb coma a l’inici i al final, tot i que aquest criteri també està lligat amb l’estil i
la llargada de l’oració (§ 17.7.2).
Quan va acabar l’obra, sense esperar els aplaudiments, van anar cap a la sortida.
Jaume Torrents, alcalde de Vilajuïga, descriu com es viu aquesta situació tan crítica.
Calculen, pel cap baix, que la Sagrada Família s’acabarà el 2023.

1.2.5. Al començament o a l’interior d’una oració, delimita certs mots o locucions que
connecten, articulen o ordenen diferents parts de la frase (tanmateix, per tant, etc.).
D’una banda, vull parlar-vos de la meva experiència personal.
En aquest sentit, no es pot afirmar que la novel·la hagi estat un èxit.
Seria important, però, que tothom respectés les normes de seguretat.
Podria ben ser, per exemple, que ningú no assistís a la reunió.

1.2.6. Substitueix un verb sobreentès, especialment en titulars (§ 15.1.3). També elideix
un verb en oracions coordinades, en les quals el verb de la segona frase és elidit.
Les empreses locals, en perill. [= Les empreses estan en perill.]
Dimarts hi haurà tres sessions; dimecres, quatre. [= dimecres n’hi haurà quatre]
En aquest article s’analitza un fragment de l’obra pòstuma del pensador, i en articles
posteriors, la base teòrica de la seva filosofia. [= en articles posteriors s’analitza la base]

1.2.7. Les oracions explicatives se separen de l’oració subordinada amb comes a l’inici
i al final.
Els nens, que menjaven a classe, van sortir al pati.
Dissabte les actrius, que van assistir a l’entrega de premis, van mostrar el seu desacord.
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1.2.8. Els vocatius, les interjeccions i les exhortacions se separen amb comes.
Escolta, Joan, el que et vull dir.
Vostè, que no em creu pas?
Ei, que us veig cansats i potser voleu descansar.

1.2.9. a) Les oracions coordinades poden anar amb comes o no, segons la llargada, la
complexitat dels elements i la voluntat de marcar contrast.
Com vaig aprendre del meu avi, i encara n’aprenc.
Com vaig aprendre, i encara aprenc, del meu avi.

b) L’enumeració de diversos elements juxtaposats se separa amb comes, excepte entre
el penúltim i l’últim element, que se separen mitjançant una conjunció (i, ni o bé o).
Vaig anar a comprar maduixes, taronges, plàtans i mandarines.

Posar una coma abans d’aquesta conjunció i es considera un anglicisme, si no
hi ha una voluntat d’èmfasi. Els elements units per la conjunció ni poden anar amb coma
segons la llargada dels elements. Si no s’acaba l’enumeració, se suprimeix la conjunció
copulativa i es posen punts suspensius o l’abreviatura etc. precedida d’una coma.
c) Si cada element és introduït per una conjunció, es poden separar amb comes, recurs
amb el qual s’emfatitza cada frase coordinada.
I continua esperant i esperant i esperant, i pensant i pensant i pensant, fins que el cap li
fa mal.

d) Si els elements coordinats són complexos o llargs, o bé tenen una altra i, s’acostuma
a escriure la coma abans de l’última i.
Hem passejat pel parc i l’estació, i ens hem cansat de veure tanta gent.

e) Per evitar confusions, es col·loca una coma davant de les conjuncions i o bé o,
especialment si coordinen dues oracions perfectament separables o bé expressen
contrast o oposició.
Va dimitir la directora, i el gerent es va posar al capdavant.
Per les seves característiques especials o exotisme, o l’alta qualitat, no es pot comprar.

f) Com a norma general, les oracions adversatives (introduïdes per però, sinó, amb tot,
etc.) i les explicatives (introduïdes per és a dir, o sigui, això és…) poden anar
encapçalades amb una coma, si n’afavoreix la redacció.
Per fi han anat a viure a la casa nova, que és al mateix poble, però és més gran.

g) Si la conjunció i no té estrictament un valor copulatiu, pot anar introduïda per una coma.
Volíem pujar el Pedraforca, i no vam poder. [la conjunció i té el valor de però]

h) En les datacions, separa el lloc de la data.
Barcelona, 1992

i) Pot separar un enunciat de la numeració corresponent.
Viu al carrer de Balmes, 132.
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1.2.10. No es posa coma en aquests casos:
a) Entre el subjecte i el verb, ni entre el verb i el complement que regeix.
La història dels seus avis i besavis era molt interessant.

Si hi ha una aposició o una oració subordinada explicativa entre subjecte i verb,
aleshores sí que cal escriure una coma d’inici i una de tancament.
La història, que va narrar la contacontes, era molt interessant.

b) No es posa coma per separar paraules o expressions repetides per donar èmfasi.
Aquell plat era picant picant. [i no: *Aquest plat era picant, picant.]

1.2.11. En contacte amb altres signes de puntuació, cal tenir en compte que:
a) No s’ha de posar coma abans de parèntesi, guió o claudàtor d’obertura.
b) No s’ha de posar coma abans dels punts suspensius.
c) Si es posa coma (o algun altre signe de puntuació) després d’un signe d’exclamació
o interrogació, la lletra següent s’ha d’escriure en minúscula (§ 3.1.1c).
Que si es va comentar?, doncs és probable que sí.

d) Després d’una citació que funciona com a incís, es posa coma després de cometes.
“Volen veure’ns ofegats”, va comentar la veïna.

1.2.12. Entre la part entera i la part decimal en les xifres s’escriu una coma (§ 5.4.1).
una inversió de 5.345,79 €

1.3. Punt i coma

El punt i coma marca una pausa mitjana, més llarga que la de la coma però més curta
que la del punt. Després d’un punt i coma cal deixar un espai en blanc i, com a norma
general, cal continuar escrivint en minúscules.
1.3.1. El punt i coma fa de lligam entre dues oracions amb sentit complet que guarden
una relació de proximitat. En aquest cas, el punt i coma és gairebé sempre intercanviable
amb el punt.
La gent parla d’on anirien a passar les vacances; les amigues diuen de marxar de viatge.

1.3.2. Separa dues oracions completes, la segona de les quals comença amb un
connector, com per tant, sigui com sigui, a més, dit això, en canvi, d’altra banda, pel que
fa a, ara bé, de fet, etc.
És a ella a qui han menystingut; per tant, és l’única que pot pronunciar-se.
Al nord repuntarà la temperatura a les cotes altes; en canvi, al sud tornarà a ser suau.

1.3.3. Separa clàusules del mateix rang en enumeracions o sèries llargues que ja
contenen comes. La darrera conjunció que tanca la sèrie pot anar precedida de coma.
Les temperatures són les següents: Girona, 4º; Barcelona, 9º; Lleida 1º; Tarragona, 8º.
Del súper necessito gelats, mel i ous; sabó, desodorant i gases, i espelmes i bombetes.
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1.4. Dos punts

Els dos punts marquen una pausa breu que serveix per introduir una explicació, una
dada, una enumeració, una conseqüència, una conclusió (sobre allò que hi ha abans
dels dos punts) o una citació textual. Després dels dos punts cal deixar un espai de
separació i, com a norma general, cal continuar escrivint en minúscules, excepte en el
cas d’algunes citacions textuals (§ 1.5.3a).
1.4.1. Els dos punts introdueixen enumeracions o exemples.
Van intervenir-hi les persones següents: el president, la consellera, el comissari…

Acostumen a precedir les exemplificacions, com quan són introduïdes per
expressions del tipus per exemple, és a dir, següent, etc.
1.4.2. Introdueixen citacions textuals o reproduccions en estil directe amb un verb de
dicció o d’opinió (afirmar, assenyalar, confirmar, declarar, opinar, sentenciar, etc.).
L’investigador va afirmar: “En l’activitat científica, això és una hipòtesi de treball, que cal
confirmar o refutar”.

1.4.3. Es fan servir com a símbol divisori de dues magnituds i s’escriuen entre espais.
25 : 5 = 5

1.4.4. Indiquen proporcions entre nombres i l’escala dels mapes i resultats de proves.
El mapa té una escala de 1:300:000.

Han batut el rècord en 20º:16’:48’’.

No s’han d’utilitzar per separar les hores dels minuts i dels segons (§ 1.1.2 i
5.14.2).
1.4.5. No és recomanable fer servir dues vegades els dos punts en una mateixa
seqüència; de vegades, es poden substituir pels parèntesis.
Han comprat diferents plantes: ciclàmens, lilàs, geranis, begònies (fulla fosca i fulla clara),
etc. [i no: *Han comprat diferents plantes: ciclàmens, lilàs, geranis, begònies: fulla fosca
i fulla clara, etc.]

1.4.6. Entre un verb i un complement exigit, o bé entre un nom i el seu complement (per
exemple, darrere de són, a o de) no es posen dos punts perquè són innecessaris.
Els tres colors primaris són cian, magenta i groc. [i no: *Els tres colors primaris són: cian,
magenta i groc.]
Al restaurant va poder tastar especialitats de Turquia, Grècia i Romania. [i no: *Al
restaurant va poder tastar especialitats de: Turquia, Grècia i Romania.]

1.5. Cometes

Les cometes són signes que s’escriuen al principi i al final d’un fragment de text. Es fan
servir les cometes dobles (“ ”) i les cometes simples (‘ ’). Les cometes dobles (en algun
cas se solen reproduir amb cometes baixes (« »), però no se’ls dona preferència)
marquen citacions, diàlegs, pensaments, títols de part d’una obra, etc. En canvi, les
cometes simples se solen utilitzar per delimitar el significat d’una paraula o expressió.
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1.5.1. Cometes dobles en citacions
Una citació és la reproducció exacta d’allò que ha dit, declarat o escrit una persona a
títol individual o en representació d’una entitat, institució o empresa. La citació pot ser
un mot, un grup reduït de mots, una frase o un passatge de diverses línies.
Per a les citacions, cal tenir en compte aquestes normes generals:
a) Han de ser absolutament fidels a l’original. S’han de situar en el context general en
què s’han formulat i cal indicar-ne sempre l’autoria o font.
b) Han de ser pertinents i rellevants. No se n’ha d’abusar en un mateix text ni se n’han
de reproduir passatges excessivament llargs o complexos, exceptuant declaracions o
citacions que formin part de les respostes d’una entrevista.
c) No es tanca mai un text amb una citació textual. És recomanable que tots els textos
acabin amb una frase pròpia de qui publica el text.
d) Les citacions escrites sempre es presenten en català, sigui quina sigui la llengua de
la font, de la persona entrevistada o de qui fa la declaració.
e) Les citacions, que no es presenten mai en cursiva, s’escriuen sempre entre cometes
dobles (“ ”).
Phoenix afirma que “el millor regal és utilitzar la nostra veu per donar-la a qui no en té”.
Ell va escriure aquest vers: “Corre cap al rescat i la pau vindrà després.”

f) Per delimitar una citació, només es fan servir unes cometes dobles d’obertura i unes
de tancament, encara que contingui diverses frases separades per punts.
Una altra persona que va participar en la trobada, però que prefereix amagar el seu nom,
va afegir: “És fort que hagi de ser la ciutadania qui posi sobre la taula una solució per als
nostres fills. Esperem que, almenys, se la mirin amb més bons ulls”.

g) En les citacions textuals que ocupen més d’un paràgraf (casos excepcionals), les
cometes s’obren al començament de cada paràgraf, i només es tanquen al final de l’últim
paràgraf.
h) La supressió d’un fragment de la citació, encara que només sigui un mot, s’indica
amb tres punts suspensius col·locats entre claudàtors (§ 1.9.2 i 1.11.3).
L’autora comenta que “l’escriptura, potser per la seva relació amb el món de l’art i de la
literatura, es considera una activitat noble i complexa. [...] Molts joves creuen no saber
escriure bé”.

i) Qualsevol aclariment afegit a una citació va entre claudàtors (§ 1.9.1).
Segons ella, “aquesta situació fa que [l’escriptura] sigui poc practicada pels joves”.

j) Es pot col·locar el mot llatí [sic], en cursiva i entre claudàtors (§ 1.9.4), després d’un
mot o d’una dada per indicar que han estat formulats d’aquesta manera en el text
original. Amb aquesta indicació, el lector entén que no es tracta de cap error de redacció.
El Consorci d’Educació de Barcelona fa comprovacions de manera periòdica i en l’última,
que va ser posterior al temporal Glòria [sic], el resultat va donar positiu.
En aquest interior d’illa, les famílies asseguren que els han ofert un solar de 1.500 metres
quadrats [sic] amb la possibilitat, no concretada, d’arribar als 1.950 metres.

[ 22 ]

1.5.2. Cometes dobles en la citació de mots solts
Si la citació es redueix a un mot o a un grup reduït de mots, s’ha d’integrar bé dins la
frase del redactor, la qual ha de formar un conjunt correcte gramaticalment i amb un
sentit clar i adequat.
Barcelona és una ciutat turística, però també és una “ciutat literària”, reconeguda per la
UNESCO el 2015.
La voluntat d’implementar un “Brexit dur” es reflecteix en les paraules del secretari
d’Afers Exteriors de l’executiu britànic, Dominic Raab.

1.5.3. Cometes dobles en la citació de frases
a) Si la citació és una frase completa introduïda al text amb la conjunció que, aquesta
partícula no va entre cometes ni la segueixen dos punts. En aquests casos, la citació
perd la majúscula inicial, i el punt final de la frase del redactor va fora de les cometes.
L’autora comenta que “la lectura facilita l’aprenentatge dels alumnes”.
Marga Arnedo, fundadora de ConèixerBcn, explica que “Barcelona és una marca molt
atractiva pel turisme literari”.

b) La citació integrada a la frase del redactor no porta cap signe de puntuació
immediatament abans de les cometes de tancament; és després de les cometes que
s’ha de puntuar segons el que demani la frase que acull la citació.
“Barcelona és una marca molt atractiva pel turisme literari”, afirma Marga Arnedo,
fundadora de ConèixerBcn.

c) Les citacions que són frases completes comencen després de dos punts quan van
introduïdes per un verb de dicció o d’opinió (dir, afirmar, afegir, comentar, concloure,
creure, manifestar, declarar, remarcar, subratllar, suggerir, considerar, pensar, etc.). En
aquests casos, la citació comença en majúscula i conserva el seu punt i final abans de
les cometes de tancament.
La filòsofa María Zambrano deia: “Una ciutat sense escriptors queda buidada de la seva
essència de ciutat.”

Si el verb de dicció va darrere la citació, se’n separa amb una coma, i la citació
perd el punt, que se situa al final de la frase del redactor.
“Una ciutat sense escriptors queda buidada de la seva essència de ciutat”, deia la filòsofa
María Zambrano.

No és recomanable abusar de les estructures que inclouen el verb de dicció
enmig de la citació.
“Una ciutat sense escriptors”, deia la filòsofa María Zambrano, “queda buidada de la
seva essència de ciutat.”

d) Si la frase citada acaba amb un signe d’interrogació o d’exclamació, conserva sempre
aquest signe abans de les cometes de tancament.
“Una ciutat sense escriptors queda buidada de la seva essència de ciutat?”, es
preguntava la filòsofa María Zambrano.
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e) Si la citació va al final d’una frase interrogativa o exclamativa del redactor, la frase
citada perd el punt, i el signe d’interrogació o d’exclamació va després de les cometes.
Està d’acord amb l’afirmació de la filòsofa María Zambrano: “Una ciutat sense escriptors
queda buidada de la seva essència de ciutat”?

f) Quan una citació interrogativa o exclamativa va al final d’una frase del redactor que
també és interrogativa o exclamativa, només s’escriu un signe d’interrogació o
d’exclamació final, el de la citació.
Què n’opina, de la pregunta, de la filòsofa María Zambrano: “Una ciutat sense escriptors
queda buidada de la seva essència de ciutat?”

g) Les paraules que han d’anar en cursiva, la mantenen en una citació entre cometes
dins del text.
La productora afirma que “Litte Boy és la pel·lícula més atrevida, sorprenent i seductora”.

1.5.4. Citacions dins de citacions
a) Una citació pot contenir alhora una altra citació. En aquest cas, es col·loca la citació
interna entre cometes simples (‘ ’).
El periodista va concloure: “Aquesta dona es mereix l’admiració de tothom per haver
afirmat que ‘la pau és el primer objectiu de tots els països’ i per haver predicat amb
l’exemple.”

b) Si les dues citacions acaben al mateix temps, s’escriu el punt, seguit primer de les
cometes simples i la frase es tanca amb les cometes dobles (§ 1.5.3c).
El periodista va concloure: “Aquesta dona es mereix l’admiració de tothom per haver
afirmat que ‘la pau és el primer objectiu de tots els països.’”

1.5.5. Cometes en els titulars
a) Sovint, els titulars que contenen una citació entre cometes dobles van sense verb de
dicció per raons d’espai, i la frase citada es col·loca immediatament després del nom de
la persona que l’ha formulat (precedida dels dos punts, però sense punt final [§ 1.1.7],
ja que es tracta d’un titular).
Teresa Casals: “En aquest país, amb la llengua, hem badat”
MIR 2020: “desordenat i estrany”

b) Els mots o expressions que en el text han d’anar en cursiva s’escriuen entre cometes
simples i en rodona als titulars (§ 2.1.8).
‘Catorze’ rep el Premi Nacional de Cultura
L’home-museu de les expos ‘tutti frutti’

A l’interior de les citacions recollides en els titulars, aquells mots que en el text
han d’anar en cursiva s’escriuen entre cometes simples i en rodona.
Eva Piquer recorda que “el lema de ‘Catorze’ és volem ser, fer i encomanar cultura”.
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c) Els sobrenoms, malnoms o àlies, si apareixen en el titular, s’escriuen entre cometes
simples i rodona (§ 3.2.1.2c).
La frustració de les víctimes del torturador franquista ‘Billy el Niño’

1.5.6. Cometes simples en la traducció de mots
a) La traducció i la definició d’un mot o expressió es presenten entre cometes simples i
en rodona (§ 2.1.7), ja que es corresponen amb usos metalingüístics.
Abans del doblatge, els diàlegs de la pel·lícula se segmenten en unitats fàcils de
memoritzar; aquestes unitats s’anomenen takes (en anglès vol dir ‘presa’, ‘fragment’).
En sentit figurat, el mot llindar s’utilitza amb el significat de ‘punt d’entrada a un lloc, a
una època, a un estat, determinats’.

b) En el cas d’obres o pel·lícules estrangeres no traduïdes al català, així com títols de
conferències, discursos o ponències (§ 6.11 i 6.14), es pot traduir el títol i posar-lo entre
claudàtors (§ 1.9.3) i cometes simples.
La pel·lícula Ça reste entre nous [‘Queda entre nosaltres’] de Martin Lamott es va estrenar
el 1998 amb l’actriu francesa com a protagonista.

1.5.7. Cometes dobles en títols d’exposicions, conferències, lemes, eslògans
a) El títol d’exposicions, conferències, debats, col·loquis, discursos, ponències,
comunicacions, etc. (§ 3.2.7.6 i 6.11), es presenta en rodona i entre cometes dobles.
Els Diàlegs Humanístics “De la ciència oberta a les dades obertes” tenen lloc el dia 25
de febrer a l’auditori del campus de la Ciutadella.
L’exposició “Viatge a Corfú. Carlos Pérez. L’home-museu” es podrà visitar al Centre del
Carme fins al 24 de maig.

b) Els lemes, els eslògans i el nom de campanyes van en rodona i entre cometes dobles.
“Compartint el futur” va ser el lema de la participació catalana a la Fira del Llibre Infantil
i Juvenil de Bolonya de l’any 2017.
“Atreveix-te” és el lema de la CUP per enllaçar les eleccions municipals i la lluita contra
la repressió.

1.5.8. Cometes dobles en citacions de poemes i cançons
Els poemes o cançons citats en un text (casos excepcionals) han d’anar entre cometes
dobles. La separació dels versos s’indica amb una barra inclinada (§ 1.12.3) amb un
espai en blanc abans i després del signe.
David Carabén ens recorda: “Tornaràs a sofrir, tornaràs a plorar, / tornaràs a sentir,
tornaràs a somriure, / tornaràs a somiar, i la lletra de l’himne / sobreviurà a la cançó.”
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1.5.9. Entrevistes: negreta i rodona
A les entrevistes amb preguntes i respostes, no s’han de fer servir les cometes per
delimitar les respostes ni el guió per marcar les preguntes i les respostes. Les preguntes
s’escriuen en negreta (§ 2.3.3), i les respostes, en rodona (§ 2.1.10).
També dependrà d’on et porti la vida.

Suposo que sí, però ara mateix m’interessen altres coses de les cançons que fan els
altres. Quan tenia 25 anys, totes les cançons que escoltava parlaven de mi i feia cançons
d’amor en aquesta línia.
Però quan estàs en fase totes-les-cançons-parlen-de-mi, escoltes Canvi de paradigma i
també te la fas teva.

Sí, sí. Però em referia a la cançó d’amor més clàssica, que ara m’interessa menys. Jo em
prenc les cançons com un exercici de ficció total, però amb una espurna inicial que surt
de mi.

1.6. Guió

Els guions (—), que tenen el doble de llargada que els guionets (§ 1.7), es fan servir en
incisos, diàlegs, enumeracions i taules. Quan marquen un fragment com a incís, cal
deixar un espai en blanc abans del guió d’obertura i un després del guió de tancament
(excepte si hi ha un altre signe després). No s’ha de deixar espai en blanc a l’interior
dels guions després del d’obertura i abans del de tancament. El fragment entre guions
comença en minúscula i acaba sense punt.
1.6.1. A l’interior d’una frase els guions emmarquen el fragment que aïllen, sobre el qual
es vol cridar l’atenció: pot ser una observació, un aclariment, un comentari irònic, etc.,
motiu pel qual sol ser més propi dels gèneres d’opinió.
La dels Oscars va ser una gala de reivindicacions, des dels premiats —Joaquin Phoenix
amb el seu discurs en contra de la violència masclista i el racisme, i a favor del veganisme
i els drets humans, per exemple— fins als mateixos conductors de l’acte.

1.6.2. Quan el fragment marcat entre guions és al final d’una frase acabada en punt i
seguit, es manté el guió de tancament.
Jane Fonda va ser l’última persona a pujar a l’escenari per entregar un premi —en aquest
cas a Parasite pel premi a millor pel·lícula—. L’actriu s’ha convertit en els últims anys en
una gran activista.

Si el segueix un punt i a part o un punt final, es prescindeix del guió de
tancament; el punt final de la frase ja indica el final de tota la seqüència.
Jane Fonda va ser l’última persona a pujar a l’escenari per entregar un premi —en aquest
cas a Parasite pel premi a millor pel·lícula.

1.6.3. Els guions s’han d’utilitzar excepcionalment en la redacció de notícies.
a) Els guions no són totalment equivalents a les comes que aïllen incisos. Les comes
delimiten incisos estretament lligats a la frase (en solen ser complements o
circumstancials). Els guions, en canvi, introdueixen en la frase elements de contrast,
sobre els quals es vol cridar l’atenció.
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b) Els guions es diferencien dels parèntesis perquè aquests darrers aïllen elements
considerats, moltes vegades, accessoris (§ 1.8.5).
c) En cap cas no s’ha d’aïllar un fragment per dues comes i per dos guions alhora.
d) El guió de tancament el pot seguir un altre signe de puntuació en els contextos en
què caldria si s’aïllés el segment.
L’actriu feia onejar el mateix abric vermell que duia una de les vegades que va ser
detinguda per manifestar-se davant del Capitoli contra el canvi climàtic —com fa cada
divendres—, fet que va ser vist per tothom.

e) En alguns casos, es poden combinar guions i parèntesis, els quals van a l’interior dels
guions (§ 1.8.5).
Les tres entrenadores —Segalés (Vic), Maspons (Granollers) i Viñas (Sabadell)— es
concentraran dimarts al matí davant la seu de la Federació Catalana de Futbol.

1.7. Guionet

El guionet (-) es fa servir bàsicament per unir els elements de determinats mots o
conceptes compostos i per indicar la partició de mots a final de ratlla.
1.7.1. Com a norma general, els mots compostos i els mots que es formen amb un prefix
al davant s’escriuen sense guionet.
curtcircuit

preindustrial

torracollons

antiincendis

vaivé

vicepresidenta

Castellbisbal

transatlàntic

1.7.2. Ara bé, alguns mots compostos s’escriuen amb guionet:
a) Si el primer element és un punt cardinal.
nord-oest

sud-africà

b) Si un dels components ja porta guionet.
tractat anglo-nord-americà

actriu hispano-sud-americana

c) Si són compostos repetitius.
txa-txa-txa

zig-zag

ping-pong

de nyigui-nyogui

Van sense guionet alguns mots de creació onomatopeica o expressiva.
quiquiriquic

tururut

marrameu

tatà

Tampoc no porten guionet els mots derivats de les formes aglutinades
repetitives.
pingponguista

zigzaguejar
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d) Si el primer element acaba en vocal i el segon comença per r-, s- o x-.
penja-robes

atrapa-somnis

poca-solta

para-xocs

e) Si són numerals compostos (desena + unitat, unitat + centena).
trenta-dos

quatre-cents

f) Si el primer element duu accent gràfic.
ciència-ficció

déu-n’hi-do

més-enllà

pèl-roig

g) Si el compost inclou símbols, números, lletres, etc.
omega-3

súper-8

e-mail

α-naftol

h) Si escriure-ho tot junt pot dificultar-ne la lectura o per qüestions ortogràfiques, en què
es deformaria el compost.
abans-d’ahir

blanc-i-blau [i no: *blanquiblau]

estira-i-arronsa

Vall-llobrega

i) En casos puntuals de compostos cultes amb la vocal d’enllaç -o- entre els elements,
per remarcar la independència dels conceptes.
cimera hispano-americana (d’Espanya amb Amèrica)

Tret d’aquests casos excepcionals, els compostos amb la vocal d’enllaç -oentre els elements s’escriuen sense guionet.
catalanoparlant

kurdosirià

grecoromà

politicosocial

j) En alguns compostos que són manlleus no adaptats, si en la llengua d’origen ja duen
guionet o bé s’escriuen amb els elements separats.
prêt-à-porter

best-seller

chaise-longue

hula-hoop

1.7.3. Alguns mots amb prefixos s’escriuen amb guionet:
a) Si el prefix va davant de majúscules, xifres, símbols o cometes.
era post-Trump

pre-€

ex-“felipista”

sub-21

Hi ha casos que s’escriuen sense guionet perquè formen un nom propi.
Cisjordània

Prepirineu

b) Quan l’adverbi no apareix davant d’un substantiu o un adjectiu i actua com un prefix.
literatura de no-ficció

la no-violència

l’art no-figuratiu

els països no-alineats
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c) Per evitar confusions o grafies que poden resultar estranyes.
ex-portadora [≠ exportadora]

ex-executiu

ex-pres [≠ exprés]

co-comissària

d) Per simplificar i evitar asimetries, s’opta per seguir la norma general i prescindir del
guionet tant davant de paraules (exdirector) com davant de sintagmes (exdirector
general). Per tant, s’escriu de manera aglutinada, sense guionets ni espais:
exdirector

exalts càrrecs

exdirectora general

subdirecció general

exministra de Sanitat

vicepresident primer

excomissari en cap

viceprimera ministra

1.7.4. Per unir paraules que anirien coordinades amb la conjunció copulativa i.
Castella-la Manxa

la relació empresa-client

1.7.5. Per expressar un període de temps que inclou dos anys, se separa un any i l’altre
mitjançant un guionet, sense espais en blanc (§ 5.21).
S’obre places noves per al curs escolar 2019-2020.
Enric Sala (Valls, 1945-2018) era molt estimat entre la comunitat.

1.8. Parèntesis

Cal deixar un espai en blanc abans del parèntesi d’obertura i un després del de
tancament, tret que el segueixi algun altre signe de puntuació, cas en què s’escriu
juntament amb el darrer parèntesi. No s’ha de deixar espai a l’interior dels parèntesis
després del d’obertura i abans del de tancament. Com a norma general, el fragment
emmarcat pels parèntesis comença en minúscula i acaba sense punt.
1.8.1. S’utilitzen per introduir oracions, paraules, xifres, explicacions complementàries,
enumeracions, etc., que sovint tenen relació amb l’oració que els precedeix o els
segueix. Com que són aclariments breus, s’escriuen immediatament abans de la
primera lletra del mot que inicia l’incís i immediatament després de l’últim mot o signe
d’entonació que tanca l’incís.
L’exposició mostra un conjunt de material gràfic (filmacions, revistes i llibres originals).
La jubilació no és (ni serà) igual per a tothom.

1.8.2. Poden indicar la sigla corresponent a una denominació o, a la inversa, el
desenvolupament d’una sigla (§ 4.2.1).
El lloc web Internet Movie Database (IMDb) ocupa la primera posició.
La plataforma HBO (Home Box Office) va estrenar la minisèrie.

1.8.3. Es poden fer servir per indicar una zona geogràfica, un context temporal o
referencial, etc.
A partir de 2013, l’edat legal de jubilació augmentarà progressivament fins arribar als 67
anys (l’any 2029).
Un grup de joves va incendiar la comissaria d’Otwock (Polònia).
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1.8.4. Cal tenir en compte que la coma d’una oració principal que inclou un incís entre
parèntesis s’ha de col·locar després del parèntesi de tancament.
L’atracament no va anar com l’organització terrorista esperava (volien recollir tots els
diners en menys d’una hora i sense víctimes), però no es van donar per vençuts.

1.8.5. Poden combinar-se amb altres signes de puntuació, especialment amb les comes
(§ 1.2) i els guions (§ 1.6 i 1.6.3b).
L’Antic Teatre està en perill per una pujada del lloguer (el propietari de l’edifici, Vica
Home S.L., ha multiplicat el preu del lloguer —concretament, els exigeix pagar 7.500
euros al mes de forma immediata—) i podria tancar-ne les portes el proper mes.

1.9. Claudàtors

Cal deixar un espai en blanc abans del claudàtor d’obertura i un després del de
tancament, tret que el segueixi algun altre signe de puntuació, que anirà juntament amb
el darrer claudàtor. No s’ha de deixar espai a l’interior dels claudàtors, després del
d’obertura i abans del de tancament. Com a norma general, el fragment emmarcat pels
claudàtors comença en minúscula i acaba sense punt.
1.9.1. Igual que els parèntesis, els claudàtors inclouen alguna mena d’informació
addicional i breu dins del text. Sovint s’utilitzen quan cal introduir un incís dins d’un
fragment entre parèntesis.
Lima, situada al centre del Perú, és la ciutat més gran del país tant en extensió com en
habitants (2.672 km2 i 8.550.000 h [est. 2017]).
L’Everest (ubicat a la serralada de l’Himàlaia [8.848 m]) és el cim més alt del planeta.

1.9.2. També s’utilitzen combinats amb els punts suspensius ([...]) per indicar l’omissió
d’alguna expressió en una transcripció (§ 1.11.3).
D’acord amb la disposició addicional 2a de la Llei orgànica 9/2000, de 22 de desembre,
[...] totes les referències a les sales de menors dels tribunals superiors de justícia s’han
d’entendre fetes a les audiències provincials.

1.9.3. En el cas d’obres o pel·lícules estrangeres no traduïdes al català, així com títols
de conferències, discursos o ponències (§ 6.11 i 6.14), es pot traduir el títol i posar-lo
entre claudàtors i amb cometes simples (§ 1.5.6b).
La primera novel·la de Mary Norris, Between You and Me [‘Entre tu i jo’], va ser un èxit.

1.9.4. També emmarquen el mot llatí sic ([sic]), que significa ‘així’, i que se sol fer servir
en citacions (§ 1.5.1j) per indicar que han estat formulades d’aquesta manera en el text
original, per la qual cosa no es tracta d’una errata.
Al cartell que es va difondre entre el veïnat hi deia que “la festa major de Garcia [sic]
d’aquest any tindrà lloc el 15 d’agost”.

1.9.5. En entrevistes, s’utilitzen per a les acotacions, que s’escriuen dins dels claudàtors
en cursiva, majúscula inicial i punt final (§ 2.2.12).
O els metges del crim. [Riu.] Tota professió té el seu tòpic.
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1.10. Signes d’entonació

Els signes d’entonació serveixen per marcar l’entonació de les oracions del discurs. Com
a norma general, el signe d’entonació només s’ha d’escriure al final, immediatament
després del caràcter precedent. Només es posen els signes d’obertura en cas que
l’oració sigui massa llarga i complexa o quan la interrogació o l’exclamació només afecta
una part de l’oració.

1.10.1. Signe d’interrogació
a) El signe d’interrogació serveix per marcar l’entonació interrogativa d’una oració, d’un
grup de mots o d’un mot.
b) Va al final d’una frase, immediatament després del caràcter precedent, i el segueix
un espai en blanc.
c) Només s’escriu un signe d’interrogació al final d’una frase interrogativa.
d) No s’escriu punt després d’un signe d’interrogació.
e) El segueix una majúscula quan marca el final d’una frase.
f) Sol aparèixer en textos d’opinió i en entrevistes o citacions, i també es pot utilitzar en
citacions i declaracions.
g) Marca el final de les frases interrogatives directes.
Com conèixer Barcelona a través d’aquells indrets que ens remeten a la literatura?
Quan es considera que és la millor pel·lícula, significa que és la més vista?

h) No es col·loca al final de les frases interrogatives indirectes o de les dubitatives, ja
que normalment l’oració inclou algun verb com saber, preguntar(-se) o qüestionar-se.
Va preguntar quin actor s’havia endut el primer premi. [i no: *Va preguntar quin actor
s’havia endut el primer premi?]
Volia saber per què deixava la direcció. [i no: *Volia saber per què deixava la direcció?]

i) Convé separar amb una coma la part no interrogativa d’una frase de la part pròpiament
interrogativa.
Segons les dades obtingudes, quina zona ha estat la més afectada?
Viure aquesta experiència, t’ha canviat la perspectiva?

j) En els titulars formats per interrogacions, hi ha la pràctica d’utilitzar-hi opcionalment el
signe d’interrogació.
Goya 2020: les pel·lícules premiades són les que més ingressen? / Goya 2020: les
pel·lícules premiades són les que més ingressen
Com funciona l’economia col·laborativa? / Com funciona l’economia col·laborativa
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1.10.2. Signe d’exclamació
El signe d’exclamació marca l’entonació de determinades interjeccions i oracions.
a) Va al final d’una frase, immediatament després del caràcter precedent, i el segueix
un espai en blanc.
b) Només s’escriu un signe d’exclamació al final d’una frase o d’un mot.
c) No s’escriu punt després d’un signe d’exclamació.
d) El segueix una majúscula quan marca el final d’una frase.
e) Normalment indica l’entonació emfàtica o exclamativa d’una frase, d’un grup de mots
o d’un mot.
f) Pot aparèixer en textos d’opinió i en entrevistes o citacions, i també en citacions o
declaracions.
g) Marca les interjeccions i el final de frases exclamatives i exhortatives.
I tant! No me la penso perdre!
És una vergonya que portin tant temps en obres!

h) Si es col·loca entre parèntesis, indica el caràcter sorprenent d’una informació.
D’entre els més de 15.000 àrbitres col·legiats amb què compta el futbol a Espanya,
només 600 (!) són dones.
No només el nombre de dones àrbitres no arriba al 5 % (!), sinó que, a més, no n’hi ha
cap que tingui la possibilitat d’arbitrar al centre d’un partit masculí de primera divisió.

i) En els títols formats per exclamacions, hi ha la pràctica d’utilitzar-hi opcionalment el
signe d’exclamació.
Elles també poden ser àrbitres / Elles també poden ser àrbitres!
Benvinguts als feliços anys vint / Benvinguts als feliços anys vint!

1.11. Punts suspensius

Els punts suspensius es fan servir per indicar una interrupció, suspensió o omissió en el
discurs, i també per expressar dubte, temença o suspens. No es poden utilitzar
juntament amb la paraula etcètera, que normalment s’escriu abreujada (etc.) (§ 4.1.8).
1.11.1. No poden anar mai precedits d’un espai en blanc, i, en posició final de frase, fan
la funció de punt final, per la qual cosa en aquests casos cal deixar un espai en blanc al
darrere.
Tant se val… Tornaré al vespre.

1.11.2. Després dels punts suspensius s’omet el punt final però no pas si hi ha un signe
d’admiració o un d’interrogació, que s’escriu sense cap espai en blanc entre els signes.
Voleu dir que...?
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1.11.3. S’utilitzen, situats entre claudàtors, per indicar que s’ha suprimit un fragment de
text d’una cita (§ 1.9.2).
La professora afirma que [...] per això és tan important que ens n’informem.

1.11.4. Van anteposats a tots els signes de pausa, és a dir, admeten l’adjunció de la
coma, els dos punts i el punt i coma.
És clar que no podreu resoldre tots els problemes del món; a poc a poc anireu fent el
vostre camí i cada vegada serà més complicat... però, malgrat tot, no deixeu d’intentar-ho.

1.12. Barra inclinada

1.12.1. La barra inclinada pot servir per abreujar algunes abreviatures (§ 4.1).
s/n (sense número)

c/c (compte corrent)

1.12.2. També pot substituir algunes preposicions. Amb aquest ús, no s’hi posa cap
espai en blanc abans ni després.
120 km/h [quilòmetres per hora]
la Llei 1/2005, de 16 de març, per regular el mercat d’emissions [primera llei de 2005]
el salari net de 1.500 euros/mes [euros al mes]

1.12.3. Separa versos d’una cançó o poema emmarcats amb cometes dobles (§ 1.5.8).
En aquest cas, es deixa un espai en blanc abans i un altre després del signe.
I com diu la lletra: “Escriurem que tot no va ser fàcil, / cantarem la nostra vida en un paper,
/ marxarem amb els dies regalats / i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser.”

1.12.4. Pot indicar disjunció, és a dir, dos conceptes diferents o oposats.
Has de marcar la casella de vertader/fals.

1.12.5. Separa el dia, el mes i l’any (§ 5.13.2).
9/02/2020

1.13. Signe ortogràfic: l’apòstrof

L’apòstrof és un signe ortogràfic consistent en una coma volada (’), que s’utilitza,
essencialment, per indicar que s’elideixen algunes lletres, pertanyents a dos mots
diferents. Els apartats següents en repassen els usos principals:
1.13.1. S’utilitza davant d’un mot per marcar l’elisió d’una vocal. L’element apostrofat pot
ser un article definit (el, la), un article personal (en, na), la preposició de o algun pronom
feble (me, te, es, en...) i el mot que els segueix comença per vocal o h muda.
l’habitatge

n’hi ha

n’Ariadna

mira’m

d’aigües

escriure’ns-ho
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No s’apostrofa l’article femení davant de les vocals i o u àtones, precedides o
no de h.
la impressió

la utopia

la història

la utilitzen

la hi explica

la humanitat

Tampoc no s’apostrofa l’article femení ni la preposició de davant de les lletres i
dels noms de les lletres:
la a

de hac

la efa

seguit de ema

Altres excepcions:
la una [hora]

la host

la ira

la Haia

1.13.2. En les combinacions de dos pronoms en què hi ha dues vocals en contacte,
l’apòstrof va tan a la dreta com sigui possible, tret de la combinació dels pronoms el i en
que s’escriu l’en.
se’ls queden

te’l presentaran

me’n deso

se’n va

Cal tenir en compte que si la forma verbal comença per vocal o h, el darrer
pronom s’apostrofa juntament amb el verb i no amb el pronom que el precedeix.
te l’esculls

me n’informaré

1.13.3. S’apostrofen l’article singular i la preposició de davant de nombres i també
davant de sigles que es lletregen, en aquells casos en què es pronuncien amb un so
vocàlic inicial (§ 4.2.4b).
l’1 de març

l’N-II

d’11 milions

l’XI Congrés Internacional de Filologia

l’FBI

sèries d’HBO

1.13.4. a) S’apostrofa l’article masculí singular davant de manlleus començats per sseguida de consonant.
l’stop

l’striptease

l’spa

l’Sputnik

En canvi, no s’apostrofa l’article femení ni la preposició de davant de manlleus
començats per s- seguida de consonant.
la Scala de Milà

un repertori de scherzos

la schola cantorum

de Stalin

b) S’apostrofa l’article masculí singular davant de manlleus adaptats al català, com en
els exemples següents.
l’esprai

l’estàndard

l’escúter

l’eslògan

l’esprint

l’espagueti
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1.13.6. S’apostrofen l’article singular i la preposició de davant de mots abreujats que, si
estiguessin desplegats, també s’apostrofarien.
l’ap. 5

l’Excma. Sra. Presidenta

1.13.7. No s’apostrofa davant de i o u amb valor semivocàlic, precedides o no de h.
el hiat

la iaia

el iogurt

la UOC

el Iemen

de Huelva

1.13.8. No s’apostrofa davant d’una h aspirada (manlleus, noms propis no adaptats i
algunes interjeccions).
el hawaià

el hípster

les pel·lícules de Hollywood

unes ganes de halar

1.13.9. No s’apostrofa l’article ni la preposició de quan precedeixen un mot que té un ús
metalingüístic.
La paraula catanyol és acrònim de català i de espanyol. [i no: *d’espanyol]
El origen que t’he marcat al text no duu accent. [i no: *L’origen]

En canvi, sí que s’apostrofen l’article singular i la preposició de davant d’un mot
o d’un fragment escrit en cursiva (marcat tipogràficament en rodona en els exemples).
Rodoreda és l’autora d’Aloma.

La preposició de també s’apostrofa davant de noms d’entitats o grups, i de
topònims estrangers no catalanitzats començats per article, el qual s’escriu, per tant,
amb la inicial en majúscula.
el disc d’Els Catarres

la tertúlia d’Els Quatre Gats
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2. Tipus de lletra
2.1. Rodona

2.1.1. S’escriu en rodona el text general de l’obra (titulars, subtítols i cos de la notícia o
article periodístic).
Es posa a la disposició de tots els fans dels ossos polars càmeres per xafardejar en directe
què fan aquestes adorables criatures. Si la càmera està activada en directe, hauràs de
tenir paciència i esperar que la natura et regali el moment, però la web també et dona
l’opció de veure els instants més destacats de les últimes hores.

2.1.2. S’escriuen en rodona els textos que s’inclouen dins d’un quadre o taules que
presenten conceptes. Pel que fa als encapçalaments, vegeu § 2.2.5.
So

Decibels

Efecte

Aspiradora

70

Molest

Motocicleta

80

Molt molest

Música de discoteca forta

120

Dolor intens

Avió enlairant-se

150

Perill de trencament del timpà

2.1.3. S’escriuen en rodona les citacions o declaracions literals (§ 1.5.1).
La filòsofa deia que “una ciutat sense escriptors queda buidada de la seva essència de
ciutat.”

2.1.4. S’escriuen en rodona les citacions del títol d’un article, d’un capítol, d’un poema,
d’una cançó, que formen part d’un llibre, una revista, un diari, un àlbum, etc. S’escriuen,
a més, entre cometes dobles (§ 1.5.3-1.5.7).
“Compartint el futur” va ser el lema de la participació catalana a la Fira del Llibre Infantil
i Juvenil de Bolonya de l’any 2017.
“Atreveix-te” és el lema de la CUP per enllaçar les eleccions municipals i la lluita contra
la repressió.

2.1.5. També s’escriuen en rodona:
a) Els noms de personatges històrics o de ficció, noms propis d’animals i denominacions
familiars, dinasties i llinatges.
Hipàtia

el gos Marley

Alfons el Magnànim

la Blancaneu

el Pare Noel

els Puig

b) Els noms de papes, sants i emperadors.
Joan Pau II

Alexandre el Gran

santa Teresa de Calcuta

Martí l’Humà

c) Els noms de textos sagrats.
la Bíblia

l’Evangeli segons sant Mateu

la Gènesi

l’Alcorà
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d) Les denominacions d’organismes, empreses, congressos, fires, proves esportives,
etc., tant si són catalanes com estrangeres.
la Generalitat de Catalunya

la Fira Internacional del Disc

l’empresa Nestlé

la Volta

e) Les traduccions en català d’obres o pel·lícules estrangeres que es presenten entre
claudàtors i cometes simples (§ 1.5.6b i 1.9.3).
La primera novel·la de Mary Norris, Between You and Me [‘Entre tu i jo’], va ser un èxit.

f) Els noms de marques registrades i productes comercials.
S’han comprat una càmera Canon.
Què preferiu per esmorzar, Nesquik o ColaCao?

g) Els noms propis de vehicles, vaixells, avions, aeronaus, satèl·lits, ferrocarrils, etc.
Van tenir l’accident amb un Opel Astra.
L’Airbus A320 és un avió civil de passatgers.
L’Open Arms ha pogut salpar cap a Itàlia.
Les novel·les han envoltat de misteri l’Orient Express.

h) Els monuments i edificis singulars, sales, estacions, etc.
la Sagrada Família

el temple romà de Vic

el palau de Buckingham

l’estació de Sants

i) Els noms de codis, lleis, resolucions, mocions, decrets i altres documents legals.
S’ha aprovat la llei de partits.
S’aprovarà la resolució de suport a persones defensores de Drets Humans.

j) Els noms de casos policials.
L’operació Nenúfar commociona l’opinió pública.

k) Estils i gèneres musicals.
el gòspel

el funk

el hip-hop

la bossa nova

2.1.6. Amb la funció de cursiva en un text que és en cursiva.
A la paret van escriure la frase No ens prengueu per papanates ni imbècils.

2.1.7. S’escriuen entre cometes simples, i no en cursiva, els significats o les
equivalències lèxiques de mots o expressions (§ 1.5.6a).
La paraula sueca flygskam es podria traduir com ‘vergonya de volar’.

2.1.8. Com a norma general, en els titulars i en els subtítols s’escriuen entre cometes
simples (‘ ’) els mots i les expressions que haurien d’anar en cursiva (§ 1.5.5b).
‘Catorze’ rep el Premi Nacional de Cultura

2.1.9. L’adreça de pàgines web en les referències bibliogràfiques, emmarcada entre
angles (< >).
Es recomana accedir-hi a través de <https://web.gencat.cat/>.
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2.1.10. A les entrevistes amb preguntes i respostes, no s’han de fer servir les cometes
per delimitar les respostes ni el guió per marcar les preguntes i les respostes. Les
preguntes s’escriuen en negreta (§ 2.3.3), i les respostes, en rodona.
També dependrà d’on et porti la vida.

Suposo que sí, però ara mateix m’interessen altres coses de les cançons que fan els
altres. Quan tenia 25 anys, totes les cançons que escoltava parlaven de mi i feia cançons
d’amor en aquesta línia.
Però quan estàs en fase totes-les-cançons-parlen-de-mi, escoltes Canvi de paradigma i
també te la fas teva.

Sí, sí. Però em referia a la cançó d’amor més clàssica, que ara m’interessa menys. Jo em
prenc les cançons com un exercici de ficció total, però amb una espurna inicial que surt
de mi.

2.1.11. Tot i que es té tradició d’escriure els segles, escrits amb numerals romans, en
versaleta, en els textos del diari es farà servir la majúscula.
Durant el segle XX, el ritme dels canvis científics, tecnològics i socials s’ha accelerat de
manera vertiginosa.

En canvi, no s’escriuen en versaleta els números romans que acompanyen
noms començats per una majúscula distintiva (§ 3.2.1.2a), és a dir, noms propis de
persones, organitzacions, congressos, documents, etc.
Benet XVI

IV Congrés Internacional de Psicologia

2.2. Cursiva

2.2.1. S’escriuen en cursiva els títols de llibres, obres teatrals, òperes i altres creacions
musicals, pel·lícules, sèries de televisió i, en general, obres periòdiques i no periòdiques,
i obres no traduïdes.
Si encara no heu vist Merlí, no sé a què espereu.
El sector del llibre recomana Digues un desig, premi Sant Jordi d’aquest any.
Les entrades per a Lohengrin al Gran Teatre del Liceu estan d’oferta.
La coral va interpretar Gaudeamus igitur.

Si el títol d’un llibre inclou alhora el títol d’un altre llibre, aquest darrere s’ha
d’escriure en rodona (§ 2.1.6).
Martí de Riquer va escriure Aproximació al Tirant lo Blanc (1990), amb claus fonamentals
per entendre l’obra de Martorell.

2.2.2. S’escriuen en cursiva els títols de revistes, fullets, setmanaris, còmics i altres
obres periòdiques.
Aquest cap de setmana no sortirà publicada la revista Sàpiens.
S’ha mort Albert Uderzo, dibuixant d’Astèrix el gal.
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2.2.3. S’escriuen en cursiva les citacions de títols o les denominacions d’obres d’art
(pintura, escultura, àlbums de discos, etc.).
Els secrets que amaga La Gioconda de Da Vinci.
La compositora ha estrenat aquest divendres el seu nou disc titulat Present.

2.2.4. S’escriuen en cursiva paraules o expressions que es remarquen emfàticament
dins el text (sobretot quan hi apareixen per primera vegada), generalment perquè
després els segueix una explicació. També s’escriuen en cursiva aquelles paraules o
expressions en les quals es vol conferir un sentit especial dins del text.
S’entén per biotecnologia la ciència que estudia l’activitat metabòlica dels microorganismes.
Per obtenir uns resultats correctes, cal partir d’un mostreig adequat.
Et prometo que no he quedat amb ell!

2.2.5. S’escriuen en cursiva els encapçalaments de taules que presenten informació. En
canvi, pel que fa al text que inclou conceptes dins de les taules, vegeu § 2.1.2.
País

Casos registrats

Morts

Espanya

34.784

4.678

Itàlia

46.121

5.032

Portugal

12.850

771

2.2.6. S’escriuen en cursiva els pseudònims, àlies, sobrenoms, malnoms o noms
artístics quan acompanyen el nom de les persones a què fan referència.
La passió d’Avel·lí Artís Gener, Tísner, eren els mots encreuats.
Miquel Calçada, Mikimoto, va presentar un programa amb molta audiència.

Si van sols, s’escriuen en rodona.
La passió de Tísner eren els mots encreuats.
Mikimoto va presentar un programa amb molta audiència.

Si el sobrenom, malnom o àlies apareix al titular s’escriu entre cometes simples
(§ 1.5.5c).
Cal recordar que el sobrenom de reis o emperadors sempre s’escriuen en
rodona (§ 2.1.5a, b).
2.2.7. S’escriuen en cursiva les paraules, frases i expressions estrangeres, de llengües
mortes o inventades que no han estat adaptades ortotipogràficament al català.
Dimecres en prime time es va estrenar un nou programa d’humor.
L’enfant terrible Gaultier diu adeu a l’alta costura.
Volen prohibir els encierros a tota la comunitat.

Però, quan els estrangerismes s’adapten gràficament, passen a escriure’s en
rodona.
Volen que el míting sigui a porta tancada.
Els presentadors es van tancar als camerinos.

Els gèneres i estils musicals s’escriuen en rodona (§ 2.1.5k).
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2.2.8. a) S’escriuen en cursiva alguns mots o expressions llatines.
Va marcar el gol in extremis.
Els faran un homenatge in memoriam.
Em va explicar en què consistia grosso modo.

Si estan adaptades i estan molt establertes en l’ús, s’escriuen en rodona.
Necessiten currículums per escollir el millor.
L’equip sènior no ha pogut disputar el partit previst.
S’anul·la el referèndum per falta de quòrum.

Les paraules que han d’anar en cursiva, la mantenen en una citació entre
cometes dins el text (§ 1.5.3g).
El representant assegura que “la imatge s’ha difós urbi et orbi a través de les xarxes”.

b) Van en cursiva els noms científics llatins de les espècies d’animals i vegetals, així
com les nomenclatures dels organismes vius, la inicial absoluta de les quals s’escriu
sempre en majúscula.
Les tortugues mediterrànies (Testudo hermanni) estan en perill d’extinció.
Se sap que una subespècie de l’Homo sapiens va aparèixer a Europa fa 300.000 anys.

2.2.9. S’escriuen en cursiva certes paraules o expressions mal escrites expressament,
les pròpies del registre argòtic, col·loquial o vulgar, dialectalismes, que apareixen
sobretot en textos d’opinió (§ 16.1).
En cap altre cas, aquestes conyetes televisades no serien acceptables.
No entenc aquesta canalleria que li ha agafat de cop i volta.
Una cosa és pedricar, i una altra, ben diferent, practicar.
Les festes de la vila van començar amb una sorollosa mascletà.

2.2.10. S’escriuen en cursiva les lletres, els mots, les frases o els fragments amb sentit
metalingüístic, en què es dona una informació lingüística del contingut o de la forma.
També les paraules o expressions que podrien prendre un doble sentit o un sentit irònic.
Si algú sap com es podria traduir encerclar en castellà, que m’ho faci saber.
Es fa servir globus sonda com a sinònim de ‘notícia falsa’.
Voleu dir que els vidents no són una mica invidents?

2.2.11. S’escriu en cursiva el nom de les notes musicals.
El re és la segona nota de l’escala musical.

Però s’escriu en rodona si la nota apareix en el títol d’una composició musical
(§ 3.2.8.1a), llevat que el títol hagi d’anar en cursiva o formi part d’una frase feta.
Interpreten el Rèquiem en re menor (KV 626) de Mozart.
Van donar el do de pit i van aconseguir plantar cara als rivals.

2.2.12. En entrevistes, s’utilitzen per a les acotacions, que s’escriuen dins dels
claudàtors en cursiva, majúscula inicial i punt final (§ 1.9.5).
O els metges del crim. [Riu.] Tota professió té el seu tòpic.
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2.2.13. Els peus de foto s’escriuen sempre en cursiva i sense punt final (§ 1.19 i 17.16).
Arribada de milers de hooligans del Tottenham i el Liverpool a l’estadi

2.3. Negreta

2.3.1. En alguns casos es destaquen en negreta algunes paraules o sintagmes
importants dins de l’article periodístic. Tanmateix, és recomanable no abusar d’aquest
tipus de lletra per no enfarfegar ni atapeir l’article.
Així, segons el text publicat, caldrà una mascareta que cobreixi nas i boca per a tots els
usuaris de transports públics de viatgers en vehicles de fins a nou places, inclòs el
conductor.

2.3.2. S’escriu en negreta els títols d’apartats i paràgrafs.
Històries d’un veïnat

La Pilar, una professora de Llinars del Vallès, explica i representa cada tarda un conte per
al seu veí de cinc anys que no pot anar a l’escola.

2.3.3. A les entrevistes, les preguntes s’escriuen en negreta, i les respostes, en rodona
(§ 2.1.10).
També dependrà d’on et porti la vida.

Suposo que sí, però ara mateix m’interessen altres coses de les cançons que fan els
altres. Quan tenia 25 anys, totes les cançons que escoltava parlaven de mi i feia cançons
d’amor en aquesta línia.
Però quan estàs en fase totes-les-cançons-parlen-de-mi, escoltes Canvi de paradigma i
també te la fas teva.

Sí, sí. Però em referia a la cançó d’amor més clàssica, que ara m’interessa menys. Jo em
prenc les cançons com un exercici de ficció total, però amb una espurna inicial que surt
de mi.

2.3.4. Per autoreferenciar el diari, tant el nom desplegat com la sigla, s’escriu en negreta
(§ 17.15).
Segons declaracions al Diari de Barcelona, la fundació havia de cobrir les despeses.
El DdB és una de les capçaleres més antigues d’Europa.

2.4. Subratllat

Cal limitar l’ús del subratllat únicament als hipervincles de pàgines web.
El Gremi d’Editors ja ha fet pública la llista definitiva dels llibres més venuts l’any 2019 a
Catalunya [enllaç].
En una entrevista a la BBC [enllaç], assegurava que a partir de l’any vinent “no seguiran
normes de la UE”.

No s’han de combinar diferents tipus de lletres en un element que es vol
destacar.
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3. Majúscules i minúscules
3.1. Funció demarcativa

3.1.1. Inici d’oració
a) Cada inici de paràgraf comença en majúscula.
El plàstic s’ha convertit en un element indispensable en el nostre dia a dia, per la qual
cosa la producció va en augment.

b) Després d’un punt, també cal començar en majúscula.
Comença la remodelació del funicular del Tibidabo. Les obres de millora han començat
aquesta setmana i acabaran a finals de l’any vinent.

c) Quan el final d’una oració està marcat per un signe d’interrogació o d’exclamació, i,
per tant, no va seguit de cap signe de puntuació, l’oració següent comença en
majúscula.
Som prou conscients de l’emergència climàtica? Segons els experts, no del tot.
Tenim entre tots un problema d’identitat, no creieu? Almenys jo sí que ho considero.
Una nova victòria per a l’equip d’handbol! I amb aquesta ja en són cinc.

Quan aquests signes d’entonació no marquen el final d’una oració, i generalment
van acompanyats d’una coma o d’algun altre signe de puntuació, la paraula següent
s’escriu en minúscula inicial. Sovint té lloc en registres col·loquials, com entrevistes
(§ 1.2.11c).
Si els meus avis em veiessin, déu meu!, no sabria què em dirien.
Com que els ha sortit el tret per la culata (es diu així?), hauran de tornar-ho a intentar.
Les desfilades de moda —quin espectacle!— estan farcides de personalitats.

d) Quan el final d’una oració està marcat per punts suspensius, la paraula següent
comença en majúscula.
Els va veure créixer com si fossin els seus fills... Ara els veus amb les seves famílies i n’està
orgullosa, de l’educació que van rebre.

Si, per contra, els punts suspensius només expressen una interrupció
momentània, sense que l’oració quedi tancada, la paraula següent s’escriu en minúscula
inicial, ja que forma part de la mateixa oració.
Pels carrers de Girona, Manlleu, Olot… algú va pintar les façanes del consistori com a
mostra de rebuig per la nova situació.

3.1.2. Inici de cites
a) Quan es transcriuen literalment les paraules o els pensaments complets d’una altra
persona, precedits de dos punts i entre cometes, la primera paraula de la cita s’escriu
en majúscula inicial.
L’entrenadora és rotunda: “Preferiria tenir unes bones instal·lacions per disputar els
partits”.
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Només s’escriu en minúscula inicial la primera paraula de la cita quan el
fragment que es reprodueix està incomplet. Com a norma general, aquesta cita va
encapçalada per punts suspensius, que indiquen que s’ha omès una part del missatge.
Del camp a la feina anava i venia, i sovint pensava: “... la vida no està feta per a
nosaltres”.

b) En un text, la cita també pot escriure’s només entre cometes. Com que són mots,
sintagmes o trossos de frase, la cita sol anar en minúscula inicial.
Ara se sent com un explorador “en un món desconegut”, tal com afirma en aquest diari,
tot i que arribar fins aquí no li ha estat fàcil.

Si el fragment que es reprodueix comença originàriament en majúscula inicial,
cal mantenir-la també en el text.
A la manifestació es podien llegir pancartes que deien “Ens volem lliures!”.

3.1.3. Inici després de parèntesi d’obertura
Si hi ha un fragment de text entre parèntesis després d’un punt, la primera paraula
s’escriu amb majúscula inicial.
Ens ha costat sortir d’aquesta crisi. (Però potser encara som massa il·lusos.)

En cas contrari, el text s’escriu en minúscula inicial.
En Guillem estava molt entusiasmat amb la idea (o almenys això semblava).

3.1.4. Inici d’apartats
a) Si hi ha una llista tancada formada únicament per substantius o sintagmes nominals
i en la qual es fa servir el guió per iniciar l’enumeració, cada mot s’escriu en minúscula
inicial.
Per fabricar un telèfon casolà, necessitarem:
— rotlle de paper de vàter
— cordill
— precinte
— tisores

b) Si la llista tancada està formada per oracions que contenen un verb tant amb forma
personal com no personal a cadascuna de les enumeracions, el text ha de començar en
majúscula inicial.
Algunes de les mesures per impulsar la cultura són:
a) Avançar una part dels imports de les programacions posposades.
b) Reorganitzar el calendari dels grans esdeveniments culturals i musicals.
c) Prioritzar vies ordinàries de suport al teixit cultural.
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3.2. Funció distintiva

3.2.1. Noms referits a persones i animals
3.2.1.1. Noms propis
a) Tots els noms i cognoms propis de persona, d’animals de companyia i d’objectes
singulars s’escriuen en majúscula inicial. En cas que el cognom vagi precedit de la
preposició i, aquesta partícula s’escriu en minúscula (§ 6.1.1).
Marie Curie

el Pi de les Tres Branques

Quim Torra i Pla

l’espasa Excalibur

la gossa Laika

b) Pel que fa als cognoms que contenen una preposició o algun connectiu que
l’acompanya (de, del, de la, de los, dell’, della, von, van, etc.), es poden donar dues
situacions. Si el nom apareix amb la forma completa, la preposició o contracció s’escriu
en minúscula. En cas que aparegui només el cognom, s’escriu en majúscula.
Manuel de Pedrolo

una novel·la escrita per De Pedrolo

Rosalía de Castro

les cartes a De Castro

Michel de Montaigne

l’humanista De Montaigne

Antonia dell’Atte

la model Dell’Atte

N’és una excepció la preposició italiana Di, que s’escriu sempre en majúscula.
Nicola Di Bari

les cançons de Di Bari

L’article àrab al- o el- que precedeix alguns noms de persona s’escriu en
minúscula quan s’utilitza el nom complet, i en majúscula quan només acompanya el
cognom, al qual s’uneix sempre amb guionet.
Najat el-Hachmi

l’escriptora catalana El-Hachmi

c) Es prescindeix de l’article personal davant dels noms de persona en els registres
formals, com notícies o cròniques. En canvi, en contextos no formals, com poden ser
certs reportatges o entrevistes en un to distès i col·loquial, els noms poden anar
precedits de l’article determinat (§ 8.1.2.2).
Gènere formal

Gènere no formal

Ana de Armas ja treballa per als

Quan ens quedàvem amb els avis, els agradava

millors productors.

posar les cançons d’en Nino Bravo.

d) Per formar derivats amb noms propis, sovint s’utilitzen prefixos com anti-, pre-, pro-,
pseudo-, etc. En aquests casos, la inicial del prefix s’escriu en minúscula, però la del
nom propi continua sent majúscula. Entre el prefix i el nom s’escriu un guionet (§ 1.7.3b).
anti-Trump

el govern pro-Sánchez

l’era pre-Google

un pseudo-Picasso

Però hi ha casos en què el nom propi s’adjunta al prefix sense guionet i s’escriu
en minúscula.
Antiatles

Prepirineus

Prealps

Transcaucàsia
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3.2.1.2. Àlies, sobrenoms i pseudònims
a) Les xifres romanes s’escriuen sempre en majúscula i només en els noms de reis i
papes, dinasties, i en algunes denominacions de carreteres o estacions.
Joan Carles I

la N-II

Benet XVI

estació Alfons X

Els segles també s’escriuen en majúscules (§ 2.1.11).
el segle XVIII

b) S’escriuen en majúscula inicial i en rodona (§ 2.1.5a, b) les paraules principals dels
sobrenoms de reis i personalitats històriques (papes, sants, etc.).
Berenguer de Tolosa

Ermessenda de Carcassona

c) Si el sobrenom va precedit d’article, aquest determinant s’escriu en minúscula (i es
fa, si cal, la contracció amb la preposició precedent). El sobrenom o àlies s’escriu en
cursiva o bé rodona si va sol (§ 2.2.6) i en titulars, en cometes simples (§ 1.5.5c).
L’expolicia Billy el Niño, de nom real Juan Antonio González Pacheco, acusat de tortures.
A la concursant se la coneix com la Chiqui pel seu aspecte físic.

d) Els mots operació i cas s’escriuen en minúscula i el nom propi que l’acompanya, en
majúscula inicial.
l’operació Judes

el cas Malaya

3.2.1.3. Noms de llinatges i dinasties
Els noms de dinasties s’escriuen en majúscula inicial. El nom es manté en singular, però
l’article definit s’escriu en plural (§ 7.2.10).
la dinastia dels Borbó

el llegat dels Àustria

els Capulet

els Trastàmara

3.2.1.4. Noms propis de divinitats
a) Per tradició, les paraules Déu, Santíssima Trinitat, Mahoma, Jehovà, Al·là, Buda i
totes les seves referències s’escriuen en majúscula inicial quan es refereixen a religions
monoteistes.
lloar Déu

creure en Buda

En canvi, quan es refereixen a religions politeistes, s’escriuen en minúscula.
els déus grecs de l’Olimp

b) Els noms mitològics que no designen una individualitat i s’utilitzen en sentit genèric
s’escriuen en minúscula.
els àngels

les sirenes

c) En usos figurats, déu s’escriu en minúscula.
Molts crítics consideren que J. K. Rowling és la deessa d’aquest gènere novel·lístic.
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3.2.1.5. Càrrecs oficials, títols nobiliaris i designacions eclesiàstiques i militars
a) Com a norma general, les designacions de càrrecs s’escriuen en minúscula, tant si
acompanyen el nom propi com si van soles.
la vicepresidenta Teresa Ribera

l’ambaixador suec

b) El títol del rei s’escriu en minúscula.
Felip VI, rei d’Espanya

3.2.1.6. Formes de tractament
a) Com a norma general, s’escriuen en minúscula les paraules senceres de les formes
protocol·làries i en majúscula inicial les formes abreujades. Tot i així, és poc habitual
veure formes abreujades en textos periodístics, sinó que es fa servir la forma completa
de manera més freqüent.
el senyor Martin Schultz

el Sr. Martin Schultz

la doctora Tàssies

la Dra. Tàssies

Però:
Molt Honorable President

Il·lustríssima Senyora Alcaldessa de Begur

Ses Majestats els Reis d’Orient

Il·lustre Senyora Bellfina

b) També s’escriuen en majúscula inicial les formes protocol·làries de tractament
foranes.
Don Ángel Rodríguez

Miss Diana Peel

Sir Thomas Blair

Frau Karin Braun

3.2.2. Noms referits a llocs
3.2.2.1. Poblacions, comarques, províncies i gentilicis
a) S’escriuen en majúscula inicial tots els substantius i altres elements, tret dels articles
i preposicions, que componen la forma establerta d’una província, un municipi, una
comarca o un barri. La designació genèrica que acompanya aquest nom s’escriu en
minúscula.
la província de Barcelona

la comunitat autònoma de Galícia

la comarca d’Osona

Castella-la Manxa

Andorra la Vella

Castella i Lleó

b) En el cas dels topònims traduïts al català i formats amb més d’un mot, s’escriuen en
majúscula inicial tots els substantius i adjectius qualificatius o numerals, però en
minúscula, les preposicions i les conjuncions.
Antigua i Barbuda

Ciutat del Vaticà

Costa d’Ivori

Gran Bretanya
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c) Tots els gentilicis s’escriuen en minúscula inicial.
brasiler

extremeny

congolès

mallorquí

3.2.2.2. Topònims amb article
a) Si la forma és catalana, s’escriuen en minúscula inicial els articles, preposicions i
conjuncions dels topònims que en porten (sempre que no es trobin en posició inicial
absoluta d’un text o estiguin precedits d’un punt). A més, l’article en i l’article salat
segueixen la mateixa norma. Si cal, l’article es contrau amb la preposició anterior,
d’acord amb les regles ortogràfiques del català.
la Seu d’Urgell

Vall d’en Bas

l’Alt Empordà

Castellar de n’Hug

Vilanova i la Geltrú

es Vedrà

b) Si no es presenten amb la forma catalana i porten article inicial, s’escriuen en
majúscula inicial i l’article es contrau seguint la forma catalana.
Las Vegas

vinc d’El Escorial

el vi de La Rioja

c) Alguns topònims s’han catalanitzat, per la qual cosa es fa la contracció com amb els
catalans i només s’escriu en majúscula la inicial del nom propi.
Soc de l’Havana.

Reben regals del Caire.

3.2.2.3. Països i denominacions geopolítiques, històriques i literàries
Els països s’escriuen en majúscula inicial. A més, si les denominacions geopolítiques,
històriques o literàries s’han consolidat amb la majúscula inicial, s’escriuen així, encara
que no siguin noms oficials.
les Terres de l’Ebre

la Xina

el Tercer Món

el País Basc

l’Imperi Romà

la Vall d’Aran

la Unió Europea

3.2.2.4. Places, carrers, barris i vies urbanes i interurbanes
a) En els noms de carrers, el substantiu genèric s’escriu en minúscula mentre que el
nom propi s’escriu en majúscula inicial, sempre que sigui de categoria gramatical major.
la plaça de les Glòries

els arcs del Barri Gòtic

el carrer de la Llacuna

b) Hi ha algunes formes en què el nom genèric ha passat a formar part del nom propi i
l’estructura s’ha lexicalitzat. En aquests casos, s’escriuen en majúscula inicial.
la Via Laietana

la Zona Franca
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3.2.2.5. Accidents i llocs geogràfics
a) En aquest tipus de denominacions, el substantiu genèric (golf, delta, cap, port, serra,
península, etc.) s’escriu en minúscula i el nom propi en majúscula inicial.
el cap de Creus

l’estany de Banyoles

el delta de l’Ebre

el pla de Lleida

el golf de Roses

la vall de Núria

la península Ibèrica

les illes Pitiüses

En canvi, quan ens hi referim sense el nom propi, la denominació genèrica
s’escriu en majúscula inicial.
A l’oest de la Península no hi plourà.
Com diuen els ebrencs, el Delta és vida.

b) En el cas dels noms de costes, si representen una marca turística, les denominacions
s’escriuen en majúscula inicial.
la Costa Brava

la Costa Daurada

3.2.2.6. Punts cardinals
a) Els mots nord, sud, est i oest s’escriuen en minúscula.
És a la part nord del país.

Viu a l’oest de la ciutat.

b) Si els punts cardinals formen part d’una denominació consolidada, s’escriuen en
majúscula inicial. És el cas, per exemple, de les referències geopolítiques.
El Berlín Est estava separat de la part occidental per un mur.
Corea del Nord obre fronteres amb Corea del Sud.

Però:
En aquell viatge només vam veure la zona de l’est de Berlín.

c) Els termes hemisferi nord, hemisferi sud, pol nord i pol sud no es consideren noms
propis, sinó descriptius, i, per això, s’escriuen en minúscula.
d) Si l’adjectiu que acompanya la denominació té una funció més estrictament
descriptiva o de referència física, se segueix la norma general i s’escriu en minúscula.
bona part de l’Àfrica oriental

3.2.2.7. Edificis, sales, monuments i espais singulars
a) La designació genèrica s’escriu en minúscula i el nom propi en majúscula inicial.
la basílica de la Sagrada Família

l’estació de França

el pavelló Germans Margall

l’estadi de San Mamés

l’hotel Ritz

el monestir de Sant Cugat

el mercat de la Boqueria

el cinema Verdi

la presó de la Model

el parc de la Ciutadella
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b) Hi ha casos en què es considera que el genèric ha passat a formar part del nom propi.
Sovint solen ser denominacions específiques d’estances o dependències singulars, o
bé edificis i espais singulars d’una particular rellevància històrica, política o cultural. Les
preposicions i els articles que els acompanyen, però, van en minúscula.
el Palau de Gel

el Pati dels Tarongers

el Parc Güell

l’Estadi Olímpic

la Torre Agbar

la Casa Blanca

el Saló de Cent

el Pavelló Mies van der Rohe

Això també ocorre, en la majoria de casos, amb els mots museu i teatre, que s’escriuen
en majúscula inicial també.
el Teatre Grec

el Museu d’Art Nacional de Catalunya (MNAC)

Però:
el teatre L’Atlàntida de Vic

els museus de ciències naturals

3.2.3. Noms referits a coses
3.2.3.1. Marques registrades i models comercials
a) Els noms de les marques registrades s’escriuen tal com han estat batejats, que, en
la majoria de casos, és en majúscula inicial. No duen marca tipogràfica (§ 2.1.5f).
Coca-Cola

un ordinador Apple

b) Les denominacions que es tracten com a noms comuns (i s’han lexicalitzat) es poden
escriure en minúscula.
Prendré una coca-cola i un dònut.

Necessito una aspirina.

3.2.3.2. Productes i denominacions d’origen
Les denominacions d’origen registrades s’escriuen en majúscula inicial, exceptuant els
articles i les preposicions. A més, si aquestes denominacions s’abreugen, s’escriuen
també en majúscula inicial i sense punts.
el cicle Denominació d’Origen Protegida
els productes DOP

3.2.3.3. Denominacions d’obres d’art pel nom de l’autor
Quan el nom propi o d’un autor té un ús metonímic, s’escriu en minúscula inicial i en
rodona.
Ja han trobat el picasso que van robar.

En canvi, si no té aquest ús, s’escriu en majúscula inicial.
Descobrireu els primers experiments cubistes de Picasso fins a obres posteriors al
conflicte bèl·lic.
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3.2.3.4. Vehicles
Els noms de vehicles s’escriuen respectant el nom amb què han estat batejats (en cas
dels vaixells) o que se’ls ha donat oficialment, i en majúscula inicial en tots els mots de
categoria gramatical major. S’escriuen en rodona (§ 2.1.5g).
Titanic (vaixell)

Apollo 11 (aeronau)

Sputnik (satèl·lit)

Seat León (cotxe)

Boeing 737 (avió)

Costa Concordia (vaixell)

3.2.3.5. Malalties i virus
a) Els mots malaltia i virus s’escriuen en minúscula perquè formen part del nom genèric.
Passa el mateix amb qualsevol altre substantiu que acompanyi el nom propi d’una
malaltia, ja que es tracta, doncs, d’un tipus o subtipus de malaltia.
el virus de l’hepatitis B

la grip

el càncer de mama

la diabetis

b) El nom propi de la malaltia o el virus s’escriu en majúscula inicial. El nom genèric que
l’acompanya s’escriu en minúscula.
el sarcoma de Kaposi

l’hepatitis B

la malaltia de Crohn

c) Sovint es fa referència a algunes malalties o virus en forma de sigles.
la Covid-19

el SARS

En canvi, hi ha alguna sigla que s’ha lexicalitzat i, doncs, s’ha convertit en un
nom comú, per la qual cosa s’escriu en minúscules.
la sida

3.2.3.6. Cossos celestes
a) Com a norma general, els noms propis d’asteroides, galàxies, planetes, satèl·lits,
estrelles, cometes, constel·lacions, pluges d’estels, etc., s’escriuen en majúscula inicial,
excepte quan el nom es compon d’un mot genèric que en descriu el tipus.
el planeta Saturn

el satèl·lit Europa

el cometa Halley

la Via Làctia

la constel·lació de l’Ossa Menor

b) Quan les paraules sol, lluna i terra s’utilitzen en sentit general o formen part
d’expressions, s’escriuen en minúscula.
Una lluna blava combinada amb una superlluna.
Està a la lluna de València i per això no s’assabenta de res.
M’encanta fer fotos a les postes de sol amb aquest color ataronjat.
Cada tres anys hi ha un eclipsi de sol com el que podràs veure avui.
Aquesta nena és un sol.
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Si, per contra, s’utilitzen en sentit astronòmic i, per tant, funcionen com a nom
propi, s’escriuen en majúscula inicial.
La Terra no és plana i gira al voltant del Sol.
En aquest documental es mostren imatges inèdites de l’arribada de l’home a la Lluna.

c) Les denominacions sistema solar i big bang s’escriuen sempre en minúscula.

3.2.3.7. Dies de la setmana, mesos i estacions de l’any
Els dies de la setmana, els mesos i les estacions de l’any s’escriuen en minúscula.
el dilluns 29 d’abril

aquest estiu

3.2.4. Noms de períodes i fets històrics, moviments culturals i festes
3.2.4.1. Períodes històrics
Totes les denominacions que designen períodes de la història s’escriuen en minúscula.
la prehistòria

l’edat mitjana

el neolític

l’antropocè

3.2.4.2. Moviments culturals i artístics
Com a norma general, tots els moviments culturals, estètics i artístics s’escriuen en
minúscula.
el barroc

el noucentisme

el modernisme

el cubisme

En són excepcions els moviments següents, que s’escriuen en majúscula
inicial: Renaixement, Renaixença, Romanticisme i Il·lustració.

3.2.4.3. Noms de festivitats oficials, populars i religioses
a) Els substantius i adjectius que formen part de noms de festivitats i celebracions
s’escriuen en majúscula inicial. Es mantenen en minúscula articles i preposicions.
Carnestoltes

Pasqua

Nadal

la Puríssima

Cap d’Any

les Festes de la Mercè

Tots Sants

la Festa del Roser

Però festa major s’escriu en minúscula.
la festa major de Poblenou

la festa major de Gràcia

b) Si hi apareix un genèric anteposat, generalment s’escriu en minúscula.
la nit de Nadal

la diada de Sant Jordi
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3.2.4.4. Esdeveniments històrics i fets històrics singulars
a) Com a norma general, els esdeveniments històrics consolidats s’escriuen en
majúscula inicial. En canvi, els fets menys consolidats o poc coneguts s’escriuen en
minúscula.
la Revolució Francesa

la Primavera Àrab

la Setmana Tràgica

el Sis d’Octubre

N’és una excepció dia D.
b) En el cas concret del mot guerra, la majúscula inicial s’utilitza només en els casos
següents: Primera Guerra Mundial, Segona Guerra Mundial i Guerra Civil Espanyola.
En la resta de casos, el genèric s’escriu en minúscula.
la guerra de Successió

la guerra de Bòsnia

la guerra freda

la Segona Guerra Mundial

c) Les denominacions socioeconòmiques especials i els usos periodístics amb el mot
guerra apareixen, també, en minúscula.
la guerra de l’aigua

la guerra bruta

3.2.5. Noms d’institucions, organismes, entitats, empreses i grups
3.2.5.1. Organismes de govern i administracions públiques
3.2.5.1.1. Designacions de l’àmbit polític i administratiu
a) Els adjectius i substantius que integren el nom de les administracions públiques
s’escriuen en majúscula inicial.
el Consorci Sanitari de Barcelona

b) Els departaments que depenen d’aquestes institucions també s’escriuen en
majúscula inicial.
el Ministeri d’Educació

el Consell Interuniversitari de Catalunya

Els noms dels càrrecs, però, s’escriuen en minúscula.
la regidora de Cultura

el conseller de Treball, Afers Socials i Família

c) Les parts constituents dels organismes s’escriuen en majúscula inicial.
el Consell Executiu

d) Els mots consolat, ambaixada, govern, administració, executiu i gabinet s’escriuen en
minúscula.
el consolat dels Estats Units

el govern de Malta

l’ambaixada espanyola

l’administració pública catalana

e) El mot ajuntament s’escriu en majúscula inicial si es refereix a l’entitat o a l’òrgan. En
canvi, si designa l’edifici (i, per tant, pot aparèixer en plural) s’escriu en minúscula.
la cooperació de l’Ajuntament

els pactes als ajuntaments

[ 52 ]

f) El mot estat s’escriu en majúscula inicial quan designa una realitat política oficial
concreta i no va acompanyada d’un adjectiu o d’un altre nom. En canvi, en la resta de
casos s’escriu en minúscula.
Demà es presenten els pressupostos generals de l’Estat.
A tot l’Estat l’atur ha baixat un 5 %.
l’estat espanyol / l’estat de Kuwait / els estats membre / l’estat d’alarma

g) El mot república s’escriu en majúscula inicial quan forma part del nom oficial d’un
país, d’un període històric o d’un nom propi determinat. En la resta de casos, s’escriu
en minúscula.
la República Dominicana

La república s’imposa a la monarquia.

la Segona República

les repúbliques en construcció

3.2.5.1.2. Designacions de l’àmbit legislatiu i judicial
a) El nom de les cambres legislatives s’escriu en majúscula inicial, així com també
alguns adjectius com europeu en la designació Parlament Europeu.
el Parlament

la Cambra dels Diputats

el Parlament Europeu

el Senat

b) Quan les designacions són sinònimes o correferents al nom de les cambres
legislatives, s’escriuen en minúscula. A més, les meses parlamentàries i els noms de
les comissions parlamentàries o d’investigació també s’escriuen en minúscula.
la cambra alta

la comissió d’investigació de l’article 155

la mesa del Parlament

c) Els noms dels tribunals s’escriuen en majúscula inicial.
el Tribunal Suprem (o el Suprem)

el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

l’Audiència Nacional

Els organismes que en formen part, però, s’escriuen en minúscula.
el jutjat de primera instància i instrucció

3.2.5.1.3. Designacions de l’àmbit religiós
a) El nom església s’escriu en majúscula inicial sempre que fa referència a la institució,
per diferenciar-lo de l’edifici religiós.
l’Església catòlica

Però:
Aquestes són esglésies barroques de finals del segle XVI.

b) Els òrgans religiosos s’escriuen en minúscula.
l’arquebisbat de Barcelona
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3.2.5.1.4. Designacions de l’àmbit empresarial, financer i borsari
a) Els noms dels departaments de les empreses s’escriuen en majúscula inicial, així
com també les paraules de categoria gramatical major.
el Departament de Continguts Digitals

Quan el mot departament és genèric i es pot pluralitzar, s’escriu en minúscula.
els departaments de la Generalitat de Catalunya

b) Els mots borsa (i no *bolsa) i euríbor s’escriuen sempre en minúscula. Quan borsa
forma part d’un nom propi, però, s’escriu en majúscula inicial.
la borsa de valors

la Borsa de Barcelona

l’euríbor

3.2.5.1.5. Designacions de l’àmbit sanitari
a) Els mots hospital, clínica i centre, i els noms propis dels centres sanitaris s’escriuen
en majúscula inicial.
l’Hospital Vall d’Hebron

la Clínica Diagonal

Però si té un ús genèric i es pot pluralitzar, s’escriuen en minúscula.
els hospitals geriàtrics

les clíniques de reproducció assistida

b) Els noms de departaments i àrees també s’escriuen en majúscula inicial, fins i tot les
abreviacions, tot i que no son preferibles en textos periodístics.
el Departament d’Oncologia de l’Hospital de Barcelona

c) Els termes urgències i servei d’urgències s’escriuen sempre en minúscula.
el servei d’urgències de l’Hospital de Sant Pau

3.2.5.2. Organismes internacionals
Els noms i adjectius de les organitzacions s’escriuen en majúscula inicial, així com
també els noms dels seus departaments.
l’Organització de les Nacions Unides (ONU)
l’Organització Internacional del Treball de les Nacions Unides

Però:
les organitzacions no governamentals
les organitzacions educatives i empresarials

3.2.5.3. Partits polítics i sindicats
a) Els noms de partits polítics i sindicats, així com també els de corrents interns
d’aquestes organitzacions, s’escriuen en majúscula inicial i en rodona.
el Partit Popular

Podemos
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b) Els noms de congressos o trobades de partits també s’escriuen en majúscula inicial,
mentre que els òrgans de gestió i direcció s’escriuen en minúscula.
el comitè central del PCOE

el Congrés del Partit dels Socialistes de Catalunya

3.2.5.4. Entitats i organismes esportius
a) Els substantius i adjectius que formen part del nom oficial s’escriuen en majúscula
inicial, així com també els òrgans dependents.
la Federació Espanyola de Bàsquet

el Comitè Olímpic Internacional

b) Els noms dels departaments o òrgans de gestió s’escriuen en minúscula.
la junta directiva de l’Espanyol

3.2.5.5. Entitats culturals, professionals i plataformes cíviques
Les denominacions d’entitats culturals, professionals i plataformes cíviques s’escriuen
en majúscula inicial, tant els substantius com els adjectius que en formen part. S’escriu
en minúscula el genèric, en cas que en porti.
Òmnium Cultural

la Plataforma en Defensa de l’Ebre [part del nom]

Metges sense Fronteres

la plataforma Salvem Castell [genèric]

3.2.5.6. Fundacions
Els substantius i adjectius dels noms propis de la fundació s’escriuen en majúscula inicial.
la Fundació Vicki Bernadet

la Fundació Michael J. Fox

Però si el mot fundació apareix en plural i fa referència a dos noms coordinats
en una oració, s’escriu en minúscula.
les fundacions Vicki Bernadet i Michael J. Fox

3.2.5.7. Grups artístics, orquestres i altres formacions musicals
a) Els noms de grups artístics s’escriuen en majúscula inicial i sense marques
tipogràfiques.
el nou disc d’Els Catarres

b) Cada una de les paraules principals que formen el nom de les orquestres o formacions
musicals s’escriuen en majúscula inicial.
els concerts de l’Orquestra Simfònica de Barcelona

c) Els noms de gires s’escriuen en majúscula inicial i en cursiva.
la gira Tots els meus principis
la gira Adele Live 2016
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3.2.6. Noms de lleis, tractats i documents oficials
3.2.6.1. Lleis i documents oficials
a) Com a norma general, en les lleis (i proposicions no de llei, reials decrets, etc.), els
reglaments i els documents oficials, si es fa servir una forma descriptiva o convencional
per designar-los, s’escriuen en minúscula i es prescindeix de qualsevol marca tipogràfica.
la llei del referèndum

la nova llei contra els desnonaments

la llei d’enjudiciament criminal

el reial decret de mesures urgents extraordinàries

el pla general d’ordenació urbana

la proposició no de llei per declarar la Mediterrània
lliure de prospeccions

Si la denominació popular d’una llei conté un nom propi (autor, principal
impulsor o sobrenom), aquest nom s’escriu en majúscula inicial.
la llei Wert

la llei Macron

Però quan els substantius són noms comuns, s’han d’escriure en minúscula.
la llei mordassa

la llei antifrau

b) Només en el cas que es vulgui reproduir el nom oficial exacte, s’escriu la inicial
absoluta del mot o dels mots que designen la classe de document i dels noms propis
que formen part del títol. Tant el dia (entre comes) com la descripció van en minúscules.
la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil
la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes
el Decret 142/2007, de 26 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària
la Resolució 751/XII del Parlament de Catalunya

c) Per convenció, els termes Constitució, Carta Magna, Estatut (però els complements
d’autonomia i dels treballadors es mantenen en minúscula), Codi Civil, Codi Penal i Codi
Militar s’escriuen en majúscula inicial.
la Constitució espanyola

l’Estatut d’autonomia

la Carta Magna

l’Estatut dels treballadors

d) Els noms de carnets i documents d’identificació s’escriuen en minúscula quan
s’utilitza el nom complet. En canvi, si es volen fer servir les sigles, s’escriuen en
majúscula inicial i sense punts.
el número del DNI

el número del document nacional d’identitat

3.2.6.2. Tractats, acords, pactes, declaracions i manifestos
Quan funcionen com a noms propis, aquestes designacions s’escriuen en majúscula
inicial i sense marca tipogràfica.
el Tractat d’Utrecht

el Pacte Anticorrupció

el Tractat de Comerç d’Armes

la Declaració Universal dels Drets de l’Infant

l’Acord de París

el Protocol de Biotecnologia Molecular
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3.2.7. Noms d’activitats educatives, socials, esportives i culturals
3.2.7.1. Premis, guardons i distincions
a) Com a norma general, tant el mot premi com els substantius i adjectius que formen
part de la denominació s’escriuen en majúscula inicial.
els Premis Goya

la Creu de Sant Jordi

els Premis Ciutat de Barcelona

el Lleó d’Or

Quan premi fa referència a l’estatueta que s’entrega com a guardó, s’escriu en
minúscula. En aquests casos, aquest mot es pot pluralitzar.
Va guanyar set dels setze premis.

b) L’àmbit, la categoria o la descripció que pot acompanyar el nom del premi s’escriu,
com a norma general, en minúscula.
els Premis Nacionals de comunicació

Però, en el cas dels Premis Nobel, s’escriuen en majúscula inicial.
el Premi Nobel de Literatura

el Premi Nobel de la Pau

c) El mot Oscar s’escriu sempre sense accent. Referent a l’ús d’aquest mot en plural,
s’utilitza Oscars o els premis Oscar (és incorrecta la forma *Òscar). El singular s’utilitza
quan es fa referència a un sol premi, mentre que en la resta de casos s’utilitza el plural.
Té dos Oscars.

Ha guanyat l’Oscar a millor actor.

d) Els noms dels guardons s’escriuen en majúscula inicial.
la Pilota d’Or femenina 2019

e) El nom oficial de medalles i distincions concedides per entitats i institucions s’escriuen
en majúscula inicial.
Va guanyar l’any 2016 la Medalla d’Honor de Barcelona.

f) Referent a la loteria, s’escriu en minúscula el genèric i en majúscula el nom propi, en
cas que n’hi hagi.
la Grossa

el sorteig de l’ONCE

la rifa de Nadal

3.2.7.2. Festivals cívics, religiosos i polítics
Els elements del nom propi de festivals cívics, religiosos i polítics s’escriuen en
majúscula, exceptuant les preposicions i els articles.
el Festival de Cinema de Canes

3.2.7.3. Declaracions de patrimoni, de béns i d’espais naturals
Com a norma general, aquests tipus de declaracions s’escriuen en minúscula.
el patrimoni de la humanitat
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3.2.7.4. Dies mundials i anys commemoratius
Cadascun dels noms de les dates oficialment establertes s’escriuen en majúscula inicial.
el Dia Mundial contra el Càncer

l’Any Marie Curie

el Dia Internacional de la Pau

l’Any Internacional de la Llengües Indígenes

3.2.7.5. Esdeveniments esportius, competicions i proves
a) El nom de l’esdeveniment s’escriu en majúscula inicial i el nom de l’especialitat o
esport en minúscula.
la Lliga Femenina de bàsquet

la Volta Ciclista de Catalunya

els Jocs Olímpics

l’Open d’Austràlia

la Bundesliga

el Gran Premi de fórmula 1

els Mundials d’atletisme

la Champions

b) Els noms de les categories esportives també s’escriuen en majúscula inicial.
Segona Divisió

3.2.7.6. Activitats acadèmiques, fires, congressos, col·loquis i jornades
a) Si el nom genèric forma part del nom fixat de l’activitat, s’escriuen en majúscula tots
els adjectius i substantius de la denominació completa, incloent-hi el genèric.
la Fira de l’Ensenyament

Tercer Congrés d’Odontologia

b) Si el nom genèric no forma part del nom fixat de l’activitat, s’escriu en minúscula,
acompanyat de la denominació completa entre cometes dobles (§ 1.5.7) i en majúscula
en la paraula inicial.
la conferència titulada “Les noves tecnologies”

3.2.7.7. Universitats i facultats
Els noms d’universitats i facultats s’escriuen en majúscula inicial.
la Facultat de Traducció

la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona

3.2.7.8. Cicles educatius, graus, postgraus, màsters, assignatures i cursos
a) Els noms dels cicles educatius s’escriuen en minúscula.
l’educació primària

el batxillerat

b) Els noms de les disciplines i assignatures s’escriuen en minúscula.
l’assignatura de biologia

la professora d’educació física

c) Els noms de matèries que funcionen com a nom propi de cursos, titulacions,
llicenciatures, diplomatures, graus, màsters, doctorats, etc., s’escriuen en majúscula inicial.
el grau en Filologia Catalana

un màster en Producció Audiovisual
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3.2.8. Títols
3.2.8.1. Obres, publicacions i treballs
a) Com a norma general, només s’escriu en majúscula la inicial del primer mot del títol,
i si hi ha algun altre nom propi que ho requereixi. En el text, s’escriuen en cursiva (§ 2.2.1).
Mirall trencat

La plaça del Diamant

Els segadors

Tirant lo Blanc

La llibertat guiant el poble

La Gioconda

El desconsol

Venus de Milo

b) S’escriuen també en majúscula inicial els noms propis que puguin aparèixer en el títol.
Els Pastorets

La Marsellesa

c) El títol dels llibres sagrats s’escriu en majúscula inicial, així com les parts que
contenen aquests llibres. S’escriuen en rodona (§ 2.1.5c).
la Bíblia

l’Evangeli

l’Alcorà

el Nou Testament

3.2.8.2. Publicacions periòdiques i programes de ràdio i televisió
a) Cadascun dels mots principals que formen el nom d’una publicació periòdica (diaris,
setmanaris, revistes, etc.) s’escriu en majúscula inicial. La marca tipogràfica
corresponent és la cursiva (§ 2.2.2).
El Punt Avui

el Regió 7

el Nació Digital

el Marca

b) Com a norma general, quan l’article forma part del nom propi es manté en majúscula
inicial. No es fa, però, la contracció amb la preposició si s’escau (§ 8.1.1c).
La Vanguardia

El País

c) Com a norma general, s’escriu en majúscula inicial la primera lletra de cada mot dels
títols de programes radiofònics, tret de preposicions o articles, si no encapçalen l’oració.
El Matí de Catalunya Ràdio

La Competència

3.2.8.3. Adreces i noms de webs
a) Les adreces d’internet s’escriuen en minúscula i sense accents ni marques
tipogràfiques.
dcvb.iec.cat

www.padepages.cat

b) Els noms de plataformes d’internet, cercadors, aplicacions i xarxes socials s’escriuen,
com a norma general, en majúscula inicial i sense marques tipogràfiques. Si alguna
d’aquestes designacions comença amb una e o una i (adjuntades sense cap espai
posterior amb el mot següent), aquestes vocals es mantenen en minúscula.
el compte de Twitter

un esdeveniment organitzat per iCat

la pàgina de Facebook

el nou iPhone 11 Pro
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c) Per unificar criteris i evitar vacil·lacions d’escriptura, quan la denominació habitual va
acompanyada de l’extensió de dominis com .cat, .com, .net, etc., s’escriu també en
majúscula inicial i sense marques tipogràfiques.
Ramaderes.cat

d) Les etiquetes i els usuaris de xarxes socials s’escriuen tal com han estat creats, és a
dir, sense accents gràfics i respectant les majúscules amb què es difonen o publiquen.
#EmQuedoACasa

@diaridebcn

#NoEsNo

@apunt_media

e) El mot internet s’escriu sempre en minúscula inicial.
Es pot accedir al catàleg des d’internet.
Inicialment, aquest internet de les coses s’està desplegant en la indústria i els serveis
públics.
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4. Abreviacions
4.1. Abreviatures

Una abreviatura és la representació d’una paraula o d’un grup de paraules per alguna o
algunes de les seves lletres, la primera de les quals ha de ser sempre la inicial. Les
abreviatures s’escriuen en rodona i poden anar amb o sense punt final o bé incloure una
barra inclinada (§ 1.12.1).
aC (abans de Crist)

dir. gen. (director general)

c/c (compte corrent)

cc (centímetre cúbic)

veg. (vegeu)

s/n (sense número)

Pel que fa a la supressió de lletres, n’hi ha que només conserven la inicial o les primeres
lletres, d’altres que la inicial i la final o finals, i d’altres que la supressió del mot és parcial
(mantenint alguna lletra de l’interior del mot, però sempre conservant la inicial).
h (habitant)

dte. (descompte)

ct. (cèntim)

pàg. (pàgina)

Sta. (santa)

PD (postdata)

Com que les abreviatures poden dificultar la llegibilitat, són poc habituals en els textos
periodístics i, per tant, cal evitar-les en la mesura del possible. Tot i això, si es fan servir,
cal tenir present que només afecten l’escriptura i és important comprovar que estiguin
ben formades. Com a norma general, es fan servir abreviatures consolidades en l’ús o
bé quan convé sintetitzar al màxim informació, com sol ocórrer en taules, gràfics,
quadres estadístics, llistes o adreces.
Aquesta és la mala praxis de la traducció automàtica. [i no: *la trad. automàtica]
Al novembre es farà un simulacre. [i no: *al nov.]
La televisió privada queda en mans del govern. [i no: *la TV. privada]

En canvi, s’accepten:
St. Joan de les Abadesses vol un pavelló nou.
Trobades restes arqueològiques del s. II dC.
El recorregut ha estat de 16,5 km.

4.1.1. Pel que fa a la forma en plural, només en presenten les abreviatures que
conserven la lletra o lletres finals.
dte. / dtes.

Sra. / Sres.

pta. / ptes.

5è / 5ns

Per contra, les abreviatures formades per reducció són invariables:
s. XIX i XX [i no: *ss. XIX i XX]

15 u. [i no: *15 uu.]

p. / pàg. [i no: *pàgs.]

tel. [i no: *tels.]

4.1.2. Els articles i les preposicions, quan estan en contacte amb abreviatures, es
comporten de la mateixa manera que si els seguissin les paraules senceres. Per tant,
s’apostrofen, o no, d’acord amb el que s’escriuria davant de les paraules senceres.
La Il·lma. Sra. Colom ha decidit acordar una nova junta.
La majoria de concerts de l’op. 10 són transcripcions.
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4.1.3. a) Les abreviatures corresponents a números ordinals no duen punt final i es
formen de la manera següent: en el cas del singular, amb el número d’ordre de què es
tracti i la lletra final de la paraula, amb l’accent que pugui dur.
2n (segon)

11a (onzena)

4t (quart)

25è (vint-i-cinquè)

b) En el cas del plural, amb el número d’ordre de què es tracti i les dues últimes lletres
de la paraula.
3es (terceres)

17ns (dissetens)

6ns (sisens)

22ns (vint-i-dosens)

4.1.4. Les formes de tractament i els noms propis de persones abreujats s’escriuen en
majúscula inicial i seguides d’un punt. Com a norma general, però, dins d’un text cal
restringir l’ús d’inicials als noms o cognoms d’aquelles persones que les utilitzen
habitualment.
la Sra. Carme Vilagrassa

Antoni M. Badia i Margarit

Mn. Pere Aguilar

J. K. Rowling [i no: *J.K. Rowling]

4.1.5. Els clubs esportius que es presenten parcialment abreujats s’escriuen en
majúscula inicial però sense espais ni punts entre cada abreviatura, ni tampoc punt final.
FC Barcelona [i no: *F. C. Barcelona / *F.C. Barcelona]
RCD Espanyol [i no: *R. C. D. Espanyol / *R.C.D. Espanyol]

4.1.6. S’escriuen amb el nom sencer i en minúscula els carrers, avingudes, vies, places,
passeigs, etc.
la plaça de les Glòries

la rambla del Poblenou

el carrer de Tànger

la gran via de les Corts Catalanes

4.1.7. Com a norma general, no es fa servir l’abreviatura d’expressions llatines, que
s’escriuen en cursiva (§ 2.2.8).
a priori

ex libris

dixit

grosso modo

Hi ha alguns casos d’abreviatures en llatinismes, que s’escriuen en rodona.
et al. (et alii)

p. s. (post scriptum)

íd. (ídem)

vs. (versus)

op. (opus)

4.1.8. L’abreviatura d’etcètera és etc. i, quan l’oració no ha acabat, després del punt es
posa una coma. Si és el darrer mot d’una oració, no cal afegir cap coma al final, perquè
s’entén que el punt de l’abreviatura fa de punt final. Si en una enumeració es fa servir
etc., cal prescindir dels tres punts suspensius (§ 1.11).
Els espais del recinte, com els camerinos, l’escenari, el vestíbul, etc., van quedar
inundats.
Aquest fàrmac nou ha de servir per als malalts de càncer, de sida, etc.
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En alguns casos, es pot buscar una alternativa a l’abreviatura etc. i que la
substitueixi per mots més precisos.
Compren llibres escrits en suec, urdú, persa, entre d’altres llengües. [millor que: Compren
llibres escrits en suec, urdú, persa, etc.]

4.2. Sigles i acrònims

Cal advertir que no hi ha unanimitat sobre què és una sigla i un acrònim, i quines
diferències hi ha. Tot i això, es pot constatar que una sigla és la lletra o el grup de lletres
inicials que abreugen noms propis o sintagmes que tenen com a nucli noms comuns,
sovint pertanyents a llenguatges d’especialitat: noms d’entitats, institucions,
organismes, empreses, productes, documents oficials, publicacions, entre d’altres.
S’escriuen sempre en majúscules, en rodona, sense punts i sense espai entre les lletres.
AVE (Alta Velocitat Espanyola)

EUA (Estats Units d’Amèrica)

CCOO (Comissions Obreres)

DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya)

PIB (producte interior brut)

CAP (centre d’atenció primària)

Un acrònim és una abreviació que resulta de la unió de diverses lletres o síl·labes de
diversos mots, generalment corresponents al nom d’organismes o institucions.
S’escriuen sense punts (§ 1.1.5), en rodona i només en majúscula inicial.
Banesto (Banco Español de Crédito)
Benelux (Bèlgica, Nederland, Luxemburg)
Idescat (Institut d’Estadística de Catalunya)

Com a norma general, ni sigles ni acrònims no porten mai accent gràfic.
ADN (àcid desoxiribonucleic)

4.2.1. Per introduir per primera vegada en un text una sigla o un acrònim que no sigui
gaire conegut cal escriure primer el nom o la realitat a què fa referència i, entre
parèntesis, la sigla corresponent (§ 1.8.1). A partir d’aleshores, ja es pot escriure la sigla
o acrònim tot sol, sense desplegar.
L’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC) es va fundar l’any 1977. Des
d’aleshores, a l’AELC ja són més de 5.000 membres.

Hi ha algunes sigles i acrònims d’ús molt freqüent als mitjans de comunicació i
que són més coneguts que no pas el concepte a què es refereixen, especialment si es
tracta de partits polítics o entitats culturals. En aquests casos, no cal que es despleguin.
IVA

ERC

UE

PP

4.2.2. Per qüestions pràctiques, l’ús de majúscules se simplifica en algunes sigles i
acrònims de llargada considerable i ús freqüent. Així, com a convenció gràfica, en
general s’opta preferentment per reproduir en majúscula només la inicial de les sigles i
acrònims formats per quatre o més lletres i que es poden pronunciar com una paraula.
Seat

Agbar

Unesco

Renfe
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Hi ha, però, algunes sigles que inclouen minúscules (generalment, conjuncions
o preposicions, fet poc habitual), i d’altres que combinen lletres amb símbols, números
o guionets.
UdG (Universitat de Girona)

TV3 (Televisió de Catalunya)

CiU (Convergència i Unió)

N-II (Nacional II)

Cs (Ciutadans)

R+D (recerca i desenvolupament)

4.2.3. Les sigles i els acrònims són invariables pel que fa al nombre, i, per tant, no duen
marca de plural (només articles o altres determinants). Excepte en casos ja consolidats
en l’ús, s’evita la duplicació de lletres per marcar-ne el plural. Tampoc no s’admet l’ús
d’una essa minúscula final.
els ONG [i no: *ONGs]

els PC [i no: *PCs]

els DNI [i no: *DNIs]

els JJOO [i no: *JJ.OO.]

4.2.4. a) El gènere d’una sigla o acrònim coincideix amb el gènere de la paraula que
constitueix el nucli semàntic de la seva denominació completa, que sol ser la primera.
el MACBA (el Museu d’Art Contemporani de Barcelona)
les PAU (les proves d’accés a la universitat)
la Interpol (l’Organització Internacional de Policia Criminal)

b) S’apostrofa en els casos de sigles i acrònims que es lletregen i que es pronuncien
amb un so vocàlic inicial (§ 1.13.3).
l’FBI [i no: *el FBI]

el TNC [i no: *l’TNC]

l’NBA [i no: *la NBA]

de CiU [i no: *d’CiU]

D’acord amb les normes generals, davant d’una essa a inici de mot (o alguna
altra consonant) no s’apostrofen ni l’article la ni la preposició de.
la SGAE

la FNAC

4.2.5. A vegades, la freqüència d’ús d’una sigla o acrònim pot acabar convertint aquesta
abreviació en una paraula més de la llengua. Aquestes formes lexicalitzades funcionen
plenament com un nom: s’escriuen en minúscules, s’accentuen si cal, admeten la forma
de plural (§ 7.2) i sovint poden formar derivats.
el radar

entrada de vips

la sida

els menes (menor estranger no acompanyat)

els làsers

un programa ugetista (UGT)

4.2.6. La traducció, especialment pel que fa a les sigles, presenta una casuística molt
variada. En general, les sigles es mantenen en l’idioma original, però els noms complets
que representen es tradueixen (§ 6.21).
ISO (Organització Internacional per a l’Estandardització)
SPD (Partit Socialdemòcrata Alemany)

Com s’ha comentat, hi ha casos en què no hi ha tradició de traduir els noms
complets.
BBC (British Broadcasting Corporation)
ETA (Euskadi ta Askatasuna)
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Les sigles corresponents a organitzacions internacionals que tenen versió
oficial en més d’una llengua es mantenen en aquesta mateixa forma.
COI (Comitè Olímpic Internacional)
FMI (Fons Monetari Internacional)
OTAN (Organització del Tractat de l’Atlàntic Nord)

4.3. Símbols

El símbol és la forma abreujada o qualsevol altre signe que un organisme, generalment
oficial i sovint internacional, pren com a representació d’unitats de pes i mesura, de
monedes, de vents, d’elements químics, físics, matemàtics, etc. S’escriuen sempre en
rodona, sense punt al darrere (§ 1.1.5) ni espais entremig. Cal tenir en compte, finalment,
que, com a norma general, cal deixar un espai de separació entre la xifra i el símbol.
45 % (percentatge)

10 g (grams)

20 km (quilòmetres)

2 l (litres)

35 € (euros)

23 ºC / 23º (graus Celsius o centígrads)

No es deixa espai entre la xifra i el símbol en el cas dels graus de rotació o gir,
o en el cas dels graus centígrads si s’indiquen sense la C al darrere del símbol.
un gir de 180º

15º de temperatura

És recomanable evitar certs símbols en els textos, on generalment només es fan servir
si les formes desenvolupades no hi caben o si s’han de repetir moltes vegades. Els
símbols són d’ús freqüent en gràfics per reforçar l’explicació dels textos d’informatius.
Han confiscat cinc tones de droga. [i no: *cinc t de droga]
En què es transforma l’oxigen de l’atmosfera? [i no: *l’O de l’atmosfera]

4.3.1. Els símbols s’escriuen en minúscules o en majúscules atenent diversos criteris
convencionals, sovint de caràcter internacional. Els símbols de mesures que tenen el
seu origen en cognoms de persona s’escriuen sempre en majúscula inicial.
W (watt, de l’enginyer James Watt)
dB (decibel, del físic i inventor Alexander G. Bell)

Quan es parla de milions, es pot fer servir el símbol M o M €.
45 M (45 milions)

20 M € (20 milions d’euros)

4.3.2. Els símbols corresponents a magnituds o unitats de mesura només es poden
utilitzar acompanyats de les quantitats numèriques corresponents, escrites amb xifres.
Pel que fa a les divisions d’una unitat de mesura per una altra, s’indiquen amb una barra
inclinada (§ 1.12.2).
5 mm (mil·límetres)

80 km/h (quilòmetres per hora)

14 m (metres cúbics)

40 m/s (metres per segon)

3
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Sempre que les quantitats estiguin representades per lletres, no es faran servir
símbols, sinó que s’escriurà la forma corresponent sense abreujar.
Han de recórrer set quilòmetres. [i no: *set km; però sí: 7 km]
Anava només a cinc quilòmetres per hora. [i no: *de cinc km/h; però sí: 5 km/h]

4.3.3. Els subíndexs i superíndexs en matemàtiques, física i química s’escriuen a la
dreta després del número o del símbol corresponent.
45 km2

CO2

1300 cm

3

H2O

4.3.4. Els símbols són invariables, i per tant no tenen marca de plural.
95 km

1.300 kg

60 min

250 g

4.3.5. No s’apostrofa mai davant dels símbols.
15 milions de € [i no: *d’€]

4.3.6. En intervals o seqüències, els símbols es repeteixen.
La temperatura va passar de 20 ºC a 10 ºC.

4.3.7. Per indicar resultats de proves esportives, s’utilitza el símbol º per les hores,
cometes simples per als minuts i cometes dobles per als segons. Entre cada xifra
s’escriuen dos punts (§ 1.4.4), sense espai en blanc.
Han batut el rècord en 20º:16’:48’’.
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5. Xifres i lletres
5.1. Números que especifiquen quantitats

5.1.1. S’escriuen amb lletres del zero al nou, sempre que no siguin decimals,
percentatges o certes quantitats de mesura.
un cotxe

tres papers

set euros

dues noies

S’escriuen, per tant, amb xifres les quantitats de dos o més números.
He quedat entre els 15 millors nedadors.
L’empresa ha venut més de 150 televisors aquest mes.
La UPF té més de 12.000 alumnes.

5.1.2. Per coherència, s’escriuen amb xifres dues o més quantitats d’una mateixa sèrie
si almenys una és superior a nou.
La Marta marxarà de viatge la setmana que ve amb 7 amics i 11 amigues.

En les construccions partitives amb el quantificador cada, els números s’escriuen
amb lletres o xifres, segons si són superiors a nou o no, d’acord amb el que s’ha indicat
al punt anterior.
Un de cada 25 joves serà víctima d’estafa de lloguer.

5.1.3. S’escriuen amb lletres milió, bilió, trilió, etc. En el cas de milió, es pot utilitzar el
símbol M o M € (equivalent a ‘milió d’euros’).
cinc milions d’euros

un milió de persones

35 bilions de dòlars

12 trilions de mosques

Cal tenir en compte que si la quantitat de milions no és un múltiple exacte, cal
escriure-la tota amb xifres o arrodonir-la amb decimals, cas en què s’escriuen amb coma
(§ 1.2.12 i 5.4).
1.589.104 habitants

1,6 milions d’habitants

5.2. Números que individuen elements

S’utilitzen les xifres, incloses les del zero al nou, per individuar numèricament
determinats elements: edificis de vies urbanes, pisos o plantes, indicadors de vies de
comunicació, números identificadors de textos legals, pàgines, articles, apartats, nivells,
entre d’altres.
pàgina 1

el Reial decret 39/2012

carrer de Girona, 55

l’article 5

l’AP-2
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5.3. Punt en els números

Se separen els números de més de tres xifres mitjançant un punt (anant de dreta a
esquerra), a excepció dels anys (§ 1.1.6).
9.500 adolescents

3.034.294 de britànics

80.000 euros

Però:
l’any 2020

5.4. Decimals

5.4.1. Els decimals s’escriuen sempre amb xifres. Entre la part entera i la part decimal
s’escriu una coma (§ 1.2.12).
1,87 m

35,5 ºC

5.4.2. La part decimal es redueix al mínim de xifres necessàries.
2,5 [i no: *2,50]

Tanmateix, si en un mateix text hi ha una xifra amb més decimals que una altra,
cal igualar amb zeros totes dues xifres.
2,50 i 3,25 [i no: *2,5 i 3,25]

5.5. Percentatges

5.5.1. Els números que indiquen valor percentual s’escriuen amb xifres, seguits del
símbol % (amb un espai entre la xifra i el símbol).
75 %

1,2 %

5.5.2. S’escriu sempre amb lletres l’expressió al cent per cent, equivalent a ‘al màxim’,
‘totalment’, ‘a tot gas’, ‘fins al límit’.
S’esforçarà al cent per cent per aprovar.

5.6. Ordinals

5.6.1. Els vint primers ordinals es poden escriure amb lletres o xifres, tot i que es
prefereix optar per escriure’ls amb xifres.
4t d’ESO [millor que: quart d’ESO]

el 16è participant [millor que: el setzè participant]

5.6.2. a) A partir del vintè, els ordinals s’escriuen amb xifres seguides de l’última lletra
del mot desplegat (no volada i sense punt).
21è

21a

30è

30a

42è

42a
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b) Quan els ordinals abreujats van en plural, s’escriuen amb la xifra seguida de les dues
últimes lletres de la paraula desplegada (§ 4.1.3b).
1rs

1es

2ns

2es

3rs

3es

5.7. Partitius

Els partitius s’escriuen sempre amb lletres.
dues vuitenes parts

dos terços

la meitat

una dècima

mig poble

un quart

5.8. Aproximatius

Les quantitats aproximatives s’escriuen amb lletres.
Els seus pares es deuen apropar a la quarantena d’anys.

5.9. Xifres romanes

Es limita l’ús de les xifres romanes, sempre en majúscules, per als segles, els noms dels
reis i papes, determinades carreteres, noms oficials de congressos, festivals, fires o
competicions, i noms propis d’embarcacions i altres vehicles.
segle XXI

V Congrés d’Unió Democràtica de Catalunya

Isabel II

l’embarcació Dido i Enees II

Benet XVI

la nau Apollo XIII

la carretera N-II

5.10. Mesures

5.10.1. Com a norma general, s’escriuen amb xifres les quantitats de pes, longitud,
superfície o volum. Van seguides del nom sencer de la unitat de mesura dins del text i
no del símbol corresponent, que es reserva per a les taules o quadres estadístics (amb
un espai entre la xifra i el símbol).
60 quilos

150 metres

3 quilòmetres

4 litres

Però:
60 kg

150 m

3 km

4l
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5.10.2. Els punts quilomètrics s’escriuen amb xifres. En canvi, les distàncies en
quilòmetres s’escriuen amb lletres (de zero a nou) o amb xifres (superiors a nou).
Ens trobem al quilòmetre 25 de l’autovia de Tarragona.

Però:
Ens trobem a vuit quilòmetres de Tarragona.
Ens trobem a 11 quilòmetres de Barcelona.

5.10.3. Els cronometratges s’escriuen amb xifres (no cal espai entre el símbol [§ 4.3.7],
els dos punts [§ 1.4.4] i la xifra següent).
El nedador ha fet el recorregut en 2º:16’:45’’.

5.10.4. Els graus de temperatura s’escriuen amb xifres, seguides del símbol ºC (amb
espai entre la xifra i el símbol) o º (sense espai entre la xifra i el símbol).
10º

−2 ºC (també 2 ºC sota zero)

5.11. Edats

Les indicacions d’edat s’escriuen sempre amb xifres.
una moto de 4 mesos

un senyor de 58 anys

una nena de 2 anys

un pis de 30 anys

5.12. Anys

Els anys s’escriuen sempre amb xifres i sense el punt del miler (§ 1.1.6), precedits de
l’article el (o l’) i de les contraccions al, del o pel, segons el cas.
l’any 1997

pels volts del 1936

el 30 aC

el 711

5.13. Indicacions del dia, mes i any

5.13.1. Quan s’indica la data completa (dia, mes i any) dins d’un text s’escriu de la
manera següent: dia, amb xifres; mes, amb lletres; any, amb xifres. El mes i l’any sempre
van precedits de la preposició de (l’any pot anar amb article o sense).
Va néixer el 16 de gener de / del 1997.
Divendres 16 se celebra l’aniversari.
Divendres dia 16 se celebra l’aniversari.
El divendres 16 de gener se celebra l’aniversari.

5.13.2. Quan s’indica la data fora d’un text, es pot optar per escriure-la tota amb xifres o
mantenir el dia i l’any amb xifres i el mes en lletres. En el primer cas, però, s’escriu el
dia, el mes i l’any amb una barra (§ 1.12.5). En el segon cas, amb la preposició de
(§ 12.1).
22/08/2020 o 22 d’agost de 2020
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En el cas dels dies, no s’afegeix cap 0 al davant si la xifra és inferior a nou.
1/02/1994 o 1 de febrer [i no: *01/02/1994, *1/2/1994, *01/2/1994]

5.14. Hora i parts del dia

5.14.1. Les indicacions de les franges horàries i parts del dia s’escriuen sempre amb
xifres. Es pot utilitzar l’horari 12/24 h.
les 11 del matí

les 11 h

les 8 del vespre

les 20 h

5.14.2. Sempre que no sigui una hora exacta, se separen les hores i els minuts amb un
punt (§ 1.1.2).
Els Mossos han rebut l’avís a les 11.27 hores.
L’examen serà a les 18.30 hores.

5.15. Dates i esdeveniments històrics

Com a norma general, s’escriuen amb lletres les xifres o els numerals que formen part
del nom de dates o esdeveniments històrics (tret de l’1).
l’Onze de Setembre

el Tercer Reich

la Primera Guerra Mundial

Però:
l’1 de Maig

l’1 de Novembre

5.16. Dècades

Les dècades s’escriuen amb lletres o amb xifres, però sempre en singular.
els anys cinquanta / els anys 50 [i no: *els 50s / *els 50’s]
la dècada dels noranta / la dècada dels 90 [i no: *els 90s / *els 90s]

5.17. Resultats esportius

Els resultats esportius s’indiquen sempre amb xifres. En les llistes de resultats se
segueix el model que combina comes i guionet.
FC Barcelona, 2 - Reial Madrid, 1

5.18. Construccions castelleres

El nom de les construccions castelleres s’indica amb xifres.
3 de 9 amb folre i manilles

4 de 6 amb agulla

2 de 7
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5.19. Números de telèfon

Els números de telèfon, ja siguin fixos o mòbils, s’escriuen deixant un espai cada tres
xifres. En cas de dur prefix, s’ha d’escriure precedit del signe +, sense espai posterior i
entre parèntesis.
En cas de necessitat, truqueu al 012 (o al 932 142 124).
Si us trobeu a l’estranger, us heu d’adreçar al telèfon següent: (+34) 932 875 638.

5.20. Números de loteria

Els números de loteria s’escriuen sense punts ni espais.
Ahir vaig comprar el número 55469 a l’administració de plaça d’Urquinaona.

5.21. Intervals numèrics

Quan es vol expressar un període cronològic d’anys, se separa un any i l’altre mitjançant
un guionet, sense espais en blanc (§ 1.7.5).
el curs 2019-2020

l’hivern 2017-2018

la temporada 2005-2006

Barcelona, 1938-2009

S’escriuen tots dos anys sencers, per la qual cosa no s’accepta:
la fórmula 2017-2019 [i no: *la fórmula 2017-18]

5.22. Números en frases fetes

S’escriuen amb xifres els numerals que formen part de frases fetes, refranys o qualsevol
expressió lingüística, ja sigui amb significat literal o simbòlic.
T’ho he explicat més de mil vegades.
No cal que agafis el paraigua, perquè només han dit que cauran quatre gotes.

5.23. Números en titulars i a principi de frase

5.23.1. S’ha d’evitar començar un titular amb números escrits amb xifres.
Tretze anys de presó per al vicepresident de la Generalitat. [millor que: 30 anys de presó]

5.23.2. A l’interior dels titulars, es procura fer servir xifres, tan arrodonides com sigui
possible.
L’empresari donarà quasi 3,5 milions a l’Hospital Sant Joan de Déu. [millor que:
L’empresari donarà 3.482.492,95 € a l’Hospital Sant Joan de Déu.]
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5.23.3. A l’interior del text, s’intenta no començar una frase amb xifres.
Més de 12.700 alumnes estudien a la Universitat Pompeu Fabra.
Uns 12.700 alumnes estudien a la Universitat Pompeu Fabra.
Prop de 12.700 alumnes estudien a la Universitat Pompeu Fabra.
[millor que: 12.705 alumnes estudien un grau a la Universitat Pompeu Fabra.]

5.24. Partició a final de línia

A final de línia no s’han de separar les parts constitutives d’una mateixa xifra, és a dir,
cal evitar que una xifra i el símbol corresponent se separin.
27,5 [i no: *27, / 5]

600 € [i no: *600 / €; *600 / euros]

50 % [i no: *50 / %]

Felip VI [i no: *Felip / VI]

25 ºC [i no: *25 / ºC; *25º / C]

curs 2019-2020 [i no: *curs 2019- / 2020]

5.25. Apòstrof davant les xifres

Els articles el, la i la preposició de s’apostrofen davant els números 1 i 11, tant en
cardinals com en ordinals, que es pronuncien amb vocal inicial (§ 1.13).
l’11 d’octubre

l’XI Festival de Bràfim

l’1 d’abril
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6. Criteris de traducció
6.1. Noms referents a persones

6.1.1. Com a norma general, els noms propis de persona no es tradueixen i, per tant, es
mantenen inalterables en un text en català.
Federico García Lorca

Angela Merkel

Penélope Cruz

Greta Thunberg

James Joyce

Valentino Rossi

Si no hi ha manera de comprovar el nom real d’algú, per exemple, perquè no és conegut
o perquè ja no viu, és recomanable mantenir el nom en la llengua en què arribi escrit.
D’altra banda, hi ha persones que, segons la llengua del text (català o castellà), utilitzen
el seu nom en una o altra llengua; es tracta d’una decisió personal i qui tradueix o redacta
un text no pot prendre lliurement la decisió de traduir un nom. Cal respectar els noms
propis de cada persona.
En el cas de les persones que són conegudes pels dos cognoms, es fan servir tots dos
per anomenar-les.
Pius Font i Quer

Helena Garcia Melero

Isabel García Tejerina

Benito Pérez Galdós

L’ús de la conjunció i entre els dos cognoms és optatiu. Ara bé, se sol utilitzar
per evitar l’ambigüitat en la interpretació del nom i el primer cognom d’uns quants casos
(§ 3.2.1.1a).
Miquel Martí i Pol

Josep Maria Benet i Jornet

6.1.2. A l’hora de traduir noms escrits en alfabets diferents del llatí, cal transcriure el
nom de la llengua original al català, és a dir, reproduir en l’alfabet llatí la pronúncia de la
llengua de partida. Per això, es pot consultar el portal de l’ésAdir (<http://esadir.cat/
Nomspropis/Antroponims/Internacional>).
Vladímir Putin

Najat el-Hachmi

Malala Yousafzai

Kim Jong-un

6.1.3. Hi ha alguns noms de persones que es tradueixen per criteris de tradició. A
continuació, s’exposen en quins casos es tradueixen els antropònims (alguns dels noms
es poden consultar a <http://esadir.cat/Nomspropis/Antroponims/Cultura>):
a) Sants i santes, i personatges o divinitats religiosos.
sant Francesc d’Assís

Al·là

santa Teresa de Lisieux

Moisès

b) Papes i patriarques eclesiàstics.
Joan Pau II

Ciril I

Francesc

Jeroni II

c) Emperadors i emperadrius.
Juli Cèsar

Elisabet de Baviera (Sissi)

Calígula

Caterina II de Rússia
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d) Personatges històrics, mitològics, literaris o de ficció.
Afrodita

Galileu Galilei

Sòcrates

la Ventafocs

el Quixot

Anna Karènina

En canvi, no es tradueixen:
Johann Sebastian Bach

Dante Alighieri

Karl Marx

Leonardo da Vinci

Robin Hood

Charles Darwin

e) Llinatges.
la casa d’Alba

els Habsburg

els Borbó

els Savoia

f) Reis i reines, prínceps i princeses (regnants o no), i descendents directes.
Cleopatra / Cleòpatra

Isabel II d’Anglaterra

Albert de Mònaco

Carlemany

En general no es tradueix el nom dels cònjuges dels descendents reials si no
provenen de famílies reials ni han rebut el títol de príncep o princesa.
Iñaki Urdangarin

Carlos Zurita

6.1.4. Hi ha un seguit d’excepcions en la traducció de noms propis de persona que cal
tenir en compte i que, per tant, no es tradueix:
a) No es tradueixen els noms que no tenen equivalent en català.
Haakon de Noruega

b) Els sobrenoms, renoms, pseudònims, hipocorístics i altres variants dels noms
procedents d’altres llengües habitualment no es tradueixen en un text en català. Els
noms propis s’escriuen en majúscula (§ 3.2.1.6), tret dels articles i preposicions que
puguin acompanyar-los.
el Bigotes

Lady Gaga

No obstant això, per tradició s’ha tendit a traduir algunes d’aquestes
denominacions quan el nom propi (o part del nom propi) té un valor significatiu, i
especialment si la llengua d’origen ens resulta llunyana.
Billy el Nen

la Dona Invisible

el Capità Amèrica

el rei Ricard Cor de Lleó

6.2. Noms referents a llocs

6.2.1. Els topònims de Catalunya, el País València, les Illes, Andorra, la Catalunya Nord
i la Franja de Ponent s’escriuen en català.
Eivissa

Vilafranca de Conflent

cap de Creus

la Tor de Querol

Vinaròs

Xixona
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6.2.2. Els topònims de la Vall d’Aran s’escriuen en la forma aranesa.
Vaquèira

Bossòst

Vielha

6.2.3. Els topònims de fora dels Països Catalans s’escriuen en català si tenen una forma
catalana tradicional o bé una adaptació a la nostra llengua. En el cas que no en tinguin,
s’opta per la forma originària o d’ús internacional. Es pot consultar la pàgina web
següent: <http://esadir.cat/Toponims/ toponimsdelmon>.
Formes catalanes tradicionals

Formes originàries o internacionals

les Açores

El Pardo

Saragossa

Ciudad Real

Castella-la Manxa

Bangladesh

Còrdova

Buenos Aires

l’Emília-Romanya

São Paulo

Nova York

Sydney

mar Mort

Ourense

Ucraïna

San Francisco

Moscou

Hondarribia

l’Amazònia

Gdansk

canal de la Mànega

Wuhan

Marràqueix

illes Galápagos

els Alps

La Valletta

6.2.4. En la toponímia urbana i interurbana, com a norma general es tradueix al català
la denominació genèrica de la via pública, espai o barri (que s’escriu en minúscula) i es
manté la forma originària de la denominació específica (en majúscula inicial).
la font de Neptuno (Madrid)

el passeig del Prado (Madrid)

la plaça Roja (Moscou)

el carrer Génova (Madrid)

el barri San Bernardo (Salamanca)

el districte Meatpacking (Nova York)

Hi ha alguns casos especials, fixats sobretot per l’ús. Hi ha topònims en els
quals la denominació genèrica s’escriu en majúscula i d’altres casos en què es manté
la forma originària.
els Camps Elisis (París)

Alexanderplatz (Berlín)

la Cinquena Avinguda (Nova York)

Trafalgar Square (Londres)

la Carrera de San Jerónimo (Madrid)

Plaza de Mayo (Buenos Aires)
Central Park (Nova York)

6.2.5. a) Pel que fa a la presència d’article davant de topònims, la majoria de noms de
poblacions no en du. Tot i això, en alguns casos és obligatori perquè forma part del nom.
Topònims sense article

Topònims amb article

Girona

l’Hospitalet de Llobregat

Castelló

es Castell (Menorca)

Cadaqués

el Caire

Viena

la Meca

Nàpols

la Xina
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L’ús de l’article varia segons el país de què es tracti: hi ha noms de països que semblen
exigir-lo sempre, d’altres el rebutgen i en d’altres, més aviat, hi ha tendències en un
sentit o un altre, o simplement hi ha fluctuacions igualment vàlides (§ 8.1.3.5).
sempre article

mai amb article

dues opcions vàlides

el Japó

Egipte

Argentina / l’Argentina

l’Equador

Andorra

el Vaticà

Bòsnia

Fora de context, en llistes i mapes, en general es prescindeix de l’article, però
dins d’una frase s’han d’escriure els articles (i en cas de contraccions, cal aplicar-les).
els estudiants del Canadà

les importacions de l’Argentina

un viatge a la Costa d’Ivori

la política dels Emirats Àrabs Units

b) Els noms de comarques porten article (§ 8.1.3.2).
el Maresme

la Conca de Barberà

l’Alt Empordà

les Garrigues

Però:
Osona

c) Els noms de cims i muntanyes poden dur article o no dur-ne.
el Montseny

Montserrat

el Turó de l’Home

d) Els noms de rius, tant catalans com no, porten article (§ 8.1.3.3).
l’Ebre

el Xúquer

el Segre

el Rin

En el cas dels catalans, tots duen article masculí, excepte alguns casos.
la Garona

la Noguera

la Tordera

la Muga

6.3. Noms referents a edificis

6.3.1. El nom genèric d’edificis i construccions arquitectòniques, així com les seves
dependències, es tradueix al català si resulta transparent i equival clarament a l’original.
Es recomana fer servir la denominació fixada per l’ús.
el Colosseu de Roma

la torre Eiffel de París

el Despatx Oval de la Casa Blanca

la catedral de Notre-Dame de París

la Porta de Brandemburg

l’estàtua de la Llibertat

la Meca

el palau de Buckingham

Però:
el Ponte Vecchio

el Royal Albert Hall

el Big Ben

la Maison Carrée

el Kremlin
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6.3.2. Com a norma general, es tradueix el nom de teatres i museus quan la
denominació és descriptiva i té una equivalència clara o tradicional en català.
el Teatre de l’Òpera de París

el Museu d’Art Modern de Nova York

el Museu del Louvre

el Museu d’Història Natural de Londres

En canvi, hi ha algunes formes avalades per l’ús:
la National Gallery

el King’s College

la Galleria degli Uffizi

el Metropolitan Museum de Nova York

la Royal Academy of Arts de Londres

6.3.3. a) Com a norma general, es tradueix el nom de les grans sales de concerts i
auditoris quan la denominació és descriptiva i té una equivalència clara o tradicional en
català. Sovint, les denominacions descriptives inclouen un nom propi o un gentilici.
Sydney Opera House → l’Òpera de Sydney
Festspielhaus Baden-Baden → el Teatre del Festival de Baden-Baden
Fundaçao Calouste Gulbenkian → la Fundació Calouste Gulbenkian (de Lisboa)

Però:
la Royal Opera House

b) No es tradueixen els elements de la denominació que estan molt consolidats en la
llengua original, encara que siguin genèrics traduïbles (com ara l’alemany haus, l’anglès
hall, el neerlandès gebouw o paraules equivalents en altres llengües).
la Gewandhaus (de Leipzig)

el Konzerthaus (de Viena)

el Concertgebouw (d’Amsterdam)

el Milton Court Hall (de Londres)

Tot i això, en algun cas s’hi pot referir alternativament amb una versió més
catalanitzada.
el Bridgewater Hall / la sala Bridgewater (de Manchester)
el Berwaldhallen / la sala Berwald (d’Estocolm)

6.3.4. Pel que fa a noms d’estadis, pavellons, camps d’esports, etc., com a norma
general, se’n tradueix la part genèrica, especialment els termes com estadi, pavelló,
palau, entre d’altres.
l’estadi Santiago Bernabéu

el pavelló Príncipe Felipe

l’estadi de Mestalla

la plaça de toros de Las Ventas

6.4. Noms d’entitats, institucions i organismes

6.4.1. Com a norma general, es tradueix al català la denominació d’institucions, entitats
i organismes públics o oficials d’altres països.
Cambra de Comerç de Bilbao

Guàrdia Civil

Congrés dels Diputats

Reial Acadèmia Espanyola

Tribunal Internacional de la Haia

Universitat d’Oxford

Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques de Hollywood
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6.4.2. a) No se sol traduir el nom d’empreses o entitats privades, així com de marques
comercials, tret de partits polítics, equips esportius, etc.
Canon

El Corte Inglés

Telefónica

Vueling

Citroën

Durex

b) El nom d’empreses i entitats bancàries o financeres s’escriu en la forma en què estan
registrades.
Caja Madrid

Caixa Rural Galega

Unicaja

Deutsche Bank

c) En el cas d’entitats que fan servir una doble denominació (en castellà i en català),
registrada o no, s’opta preferiblement per la denominació en català.
Banc Sabadell

Correus

6.4.3. En general, es tradueixen al català les denominacions d’associacions, fundacions,
organitzacions no governamentals, així com institucions religioses.
Amnistia Internacional

Metges sense Fronteres

Creu Roja

Companyia de Jesús

Però:
Greenpeace

National Geographic Society

6.4.4. Hi ha algunes denominacions que estan formades per un genèric (traduïble) i un
nom propi (que, com a norma general, no es tradueixen).
Universitat Complutense de Madrid

Hospital Universitari La Paz

Universitat Rey Juan Carlos

Hospital Virgen del Rocío

6.5. Noms d’organitzacions polítiques i sindicals

Com a norma general, es tradueix al català el nom d’organitzacions polítiques i sindicals.
Partit Nacionalista Basc

Partit Demòcrata (EUA)

Partit Socialista Obrer Espanyol

Lliga Nord

Unió General de Treballadors

Comissions Obreres

Però:
Herri Batasuna

Manos Limpias

Eusko Alkartasuna

Chunta Aragonesista
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6.6. Noms de clubs esportius

6.6.1. Com a norma general, es tradueixen al català les entitats i clubs esportius de fora
dels Països Catalans que tenen una denominació habitual catalana o en la qual intervé
un topònim que té forma catalana.
el Reial Madrid

la Reial Societat

el Bayern de Munic

l’Olympique de Marsella

l’Inter de Milà

l’Alabès

Cal anar amb compte amb el gènere dels clubs esportius.
l’Estudiantes

la Fiorentina

el Rayo Vallecano

la Lazio

l’Sporting de Gijón

6.6.2. Els clubs esportius que inclouen noms de patrocinadors i marques comercials que
formen part de la denominació de l’equip durant un període de temps es mantenen.
l’Unicaja de Màlaga

6.7. Noms de proves i competicions esportives

Com a norma general, es tradueix al català el nom de proves i competicions esportives.
Copa del Món de Futbol Femení

IV Critèrium Ciclista

Torneig Estatal d’Escoles d’Hoquei

Les denominacions de competicions esportives que siguin especialment
conegudes en un altre idioma no es tradueixen.
Giro d’Itàlia

Volvo Ocean Race

Tour de França

Grand Slam

Superbowl

6.8. Noms d’esdeveniments històrics i festius

Com a norma general, es tradueixen al català els fets històrics singulars i les festivitats
cíviques, polítiques i religioses.
el Dia d’Acció de Gràcies

la Primavera Àrab

la Revolució d’Octubre

la revolució dels paraigües de Hong Kong

Però:
Corpus Christi

Halloween
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6.9. Noms d’operacions policials i militars

Com a norma general, es tradueixen al català els noms d’operacions policials i militars,
tret que no en quedi clar l’origen, no tinguin un equivalent directe o bé siguin un joc de
paraules que perdria el sentit amb la traducció. En altres casos, cal consultar si es
tradueix o no, com per exemple, si la denominació és la d’una entitat financera (§ 6.4.2b).
operació Pretòria

cas Gürtel

operació Mercuri

cas Bankia

operació Copèrnic

cas dels ERO d’Andalusia

6.10. Noms de fires, exposicions, congressos i jornades

Com a norma general, els noms de fires, exposicions, salons, congressos, jornades,
col·loquis, simposis, etc., que solen ser certàmens multilingües es tradueixen al català.
la Fira del Llibre de Frankfurt

Simposi sobre Orientació Universitària

la Cimera de la Terra

el Saló Fotogràfic de Viena

IV Congrés Internacional de Sexualitat

les Jornades Fitosanitàries de Bolonya

Ara bé, no es tradueix si incorpora algun nom propi, un acrònim o bé es coneix
especialment pel nom originari.
Arco

Feria de Abril

Oktoberfest

Feria de San Isidro

Expohogar

6.11. Títols de conferències, discursos, ponències

No se sol traduir el títol de conferències, discursos, ponències o comunicacions, que
apareixen sempre entre cometes dobles (§ 1.5.7).
“El diseño de nuevos alimentos cárnicos con propiedades más saludables”
“Athens Sightseeing: Old and New-An Educational Urban Walk”
“Affronter un inédit anonyme : le cas de la Vita rotta di Giacomina”
“Il modello infografico per l’architettura”

En cas de llengües poc conegudes, se’n pot oferir una traducció aproximada,
entre claudàtors i cometes simples (§ 1.5.6b i 1.9.3).
“Das Socialleben der Ameisen” [‘La vida social de les formigues’]

6.12. Noms de premis, condecoracions i distincions

6.12.1. Com a norma general, es tradueix el nom de premis, condecoracions i
distincions, o bé només la denominació genèrica quan el nom inclou algun element que
no es tradueix.
la Bota d’Or

l’Os d’Or del Festival de Cinema de Berlín
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la Copa d’Europa

la Gran Creu Francesa al Treball Humanitari

el Gran Premi de la Gran Bretanya

la Palma d’Or del Festival de Canes

Però:
els premis Ondas

la Concha d’Or del Festival de Sant Sebastià

el Premi Max d’honor

el Premi Nobel de la Pau

6.12.2. Si la denominació de premis o condecoracions de diverses cultures o països
coincideix, és molt recomanable afegir-hi el marc de referència si el context no és prou
explícit.
Premi Nacional de Teatre espanyol

Premi Nacional de Literatura de Catalunya

6.13. Títols de publicacions periòdiques

Com a norma general, no es tradueix el títol de publicacions periòdiques o de premsa
digital. S’escriuen en cursiva (§ 2.2.1) i en majúscula inicial (§ 3.2.8.2).
El Mundo

Levante

La Vanguardia

VilaWeb

The Economist

Le Monde

La Gazzetta dello Sport

Der Spiegel

6.14. Títols d’obres literàries, musicals i d’art

6.14.1. Els títols de diferents obres literàries s’escriuen en català si hi ha una traducció
disponible. S’escriuen en cursiva (§ 2.2.1).
El noi del pijama de ratlles

Harry Potter i el calze de foc

Crim i càstig

El petit príncep

L’ombra del vent

El nom de la rosa

Cent anys de solitud

El codi Da Vinci

Si no hi ha cap traducció cap al català, s’escriu el títol original. En cap cas, no
s’inclou el títol de la versió en castellà (si és que n’hi ha) ni tampoc no es tradueix.
El romancero gitano

Cinco horas con Mario

Tokio blues: Norwegian wood

It

En algun cas concret en què sigui estrictament necessari per comprendre la
notícia, se’n pot oferir una traducció aproximada en rodona, entre claudàtors i cometes
simples (§ 1.5.6b, 1.9.3 i 2.1.5e).
L’òpera prima de Christaller titulada Gottfried Erdmann und seine Frau [‘Gottfried Erdmann
i la seva muller’] i publicada el 1908 no va tenir fortuna entre els lectors.

6.14.2. El títol dels diccionaris o altres obres lexicogràfiques no es tradueix i s’escriuen
en cursiva (§ 2.2.1).
Diccionario del español actual

Oxford English Dictionary

Le Grand Robert

Diccionario de argot juvenil
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6.14.3. a) El títol d’obres musicals clàssiques generalment es tradueix al català. A més,
s’escriuen en cursiva (§ 2.2.1).
Les quatre estacions

Pere i el llop

Les noces de Fígaro

Novena Simfonia

La flauta màgica

El barber de Sevilla

Però:
Don Giovanni

La traviata

b) Es tradueixen les denominacions d’obres musicals que inclouen la forma musical
genèrica.
Concert per a violí i orquestra en la major número 5 de Mozart
Quartet de corda número 2 de Haydn

c) No es tradueix el títol de les sarsueles espanyoles.
La verbena de la Paloma

La rosa del azafrán

d) No es tradueix el títol de cançons si es fa referència a la versió original.
Malamente

We Will Rock You

Volare (nel blu dipinto di blu)

Shallow

La vie en rose

Amar pelos dois

6.14.4. Es tradueix al català el títol d’obres pictòriques, fotogràfiques i escultòriques, tret
que contingui algun element difícil de traduir. S’escriuen en cursiva (§ 2.2.3).
Les senyoretes del carrer Avinyó

La llibertat guiant el poble

El pensador

El crit

El naixement de Venus

Però:
La maja desnuda

El Manneken Pis

Las meninas

Sopa Campbell’s

6.15. Títols d’espectacles teatrals i noms de grups i musicals

6.15.1. El títol d’obres de teatre i espectacles o muntatges teatrals s’escriu sempre en
català que n’hi hagi una versió. S’escriuen en cursiva (§ 2.2.1).
La lliçó

La tempestat

Flor de nit

Titus Andrònic

Però:
Requiem for Evita

Piaf, je t’aime

La jaula de las locas

The History Boys

6.15.2. El nom de grups o companyies teatrals no es tradueix.
la Royal Shakespeare Company

Teatro da Cornucópia
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6.15.3. Com a norma general, no es tradueix el nom de grups musicals, que s’escriuen
en rodona. En el cas d’aquells grups que duen l’article the, es pot traduir per els o les.
Sex Pistols

Queen

els Beatles

Il Divo

El nom d’orquestres i altres formacions de cambra o artístiques se sol traduir.
Ballet del Teatre Nacional de Viena

Orquestra de Cambra de Munic

Jove Orquestra Nacional de França

Orquestra Simfònica de Londres

6.16. Títols de pel·lícules i sèries

Com a norma general, el títol de pel·lícules o sèries de televisió s’escriu en català
sempre que n’hi hagi una versió, doblada o subtitulada, exhibida als cinemes o a través
de la televisió. En cas de dubte, es pot consultar la base de dades que proporciona
l’ésAdir, amb més de 12.800 títols doblats o subtitulats en català:
<http://esadir.cat/filmoteca>. S’escriuen en cursiva (§ 2.2.1).
Ara o mai

Joc de trons

El discurs del rei

Els àngels de Charlie

La vida és bella

El detectiu Conan

Frozen: el regne del gel

Embruixades

Però:
Ocho apellidos vascos

La casa de papel

Call Me by Your Name

Cuéntame cómo pasó

The Artist

Black Mirror

6.17. Títols de documentació normativa i jurídica

Se sol traduir sempre el títol de la documentació oficial i jurídica, així com les
disposicions normatives. En cas que coincideixi la denominació de documents de dos o
més àmbits territorials, s’hi afegeix el marc de referència si el context no l’aclareix.
la Constitució espanyola

la llei de la funció pública del Quebec

l’Estatut de Galícia

la llei orgànica del règim electoral general

6.18. Noms d’emissores i canals de televisió

Com a norma general, els noms d’emissores radiofòniques i canals de televisió no es
tradueixen i s’escriuen en rodona.
La Sexta

Canal Sur

Onda Cero

Disney Channel

Los 40 Principales / Los 40

Sky Sports
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6.19. Noms de vehicles

6.19.1. Com a norma general, no es tradueix la denominació de trens, avions, vaixells,
embarcacions, naus, missions espacials, etc., sinó que es mantenen tal com han estat
batejats. S’escriuen en rodona (§ 2.1.5g).
Titanic (vaixell)

Air Force One (avió)

Costa Concordia (vaixell)

Voyager 1 (sonda)

Orient Express (tren)

Sputnik 3 (satèl·lit)

6.19.2. Tampoc no es tradueixen els models de vehicles.
Ford Fiesta (cotxe)

Talgo (tren)

Seat Córdoba (cotxe)

Boeing 767 (avió)

6.20. Noms de fenòmens meteorològics

6.20.1. No es tradueixen els noms propis amb què es bategen alguns fenòmens
meteorològics. El nom genèric sí que es tradueix. Es tracta de denominacions
consensuades i fixades per organismes internacionals, el nom de les quals sol ser en
anglès, castellà o francès. Per tant, es respecten també els accents gràfics, si en duen.
la borrasca Gloria

l’huracà José

l’huracà Katrina

la borrasca Félix

Com a criteri general es fa servir l’article masculí en tots els casos,
independentment del nom concret que tinguin (masculí o femení) i de l’estadi d’evolució
en què es trobin en cada moment.
el Gloria

el José

el Katrina

el Félix

6.20.2. Les denominacions de pluges d’estels (o de meteors) es tradueixen i mantenen
el gènere masculí.
els Perseids

els Leònids

6.21. Sigles i acrònims

Com a norma general, les sigles i els acrònims no es tradueixen, però sí que solen
traduir-se els conceptes o entitats que representen, encara que no corresponguin amb
la sigla o acrònim en qüestió (§ 4.2.6).
NBA (Associació Nacional nord-americana de Bàsquet)
SNCF (Societat Nacional de Ferrocarrils Francesos)

D’altres, en canvi, s’han consolidat traduïts al català, especialment les sigles
corresponents a organitzacions internacionals que tenen versió oficial en més d’una
llengua.
ANB (Acció Nacionalista Basca)

ERO (expedient de regulació d’ocupació)

UE (Unió Europea)

ONU (Organització de les Nacions Unides)
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7. Substantius i adjectius
7.1. Gènere gramatical

El gènere és la propietat gramatical que, juntament amb el nombre, expressa la
concordança que s’estableix entre les categories nominals. El gènere gramatical permet
classificar els noms i adjectius en masculins (el riu contaminat) o femenins (la platja
plena). Tanmateix, aquesta diferència morfològica només té una correlació semàntica
(les classes semàntiques de mascle i femella) en el cas dels noms en què el gènere
estableix oposicions de sexe: fill / filla, home / dona, cavall / euga.
7.1.1. El masculí és el terme no marcat de l’oposició de gènere i, per això, en molts
casos no presenta cap marca explícita de gènere, enfront del femení, que normalment
porta la marca -a en el singular i -e- en el plural.
7.1.2. El masculí es pot utilitzar en contextos plurals o genèrics per designar un grup
integrat per mascles i femelles (§ 18.1.1), com en La Maria encara té vius tots quatre
avis, que es refereix a avis i àvies, o El lleó és un animal carnívor, en què lleó es refereix
genèricament a tots els membres de l’espècie. De la mateixa manera, la concordança
amb mots de gènere diferent es fa amb masculí (§ 18.3.1): El meu pare i la meva àvia
eren gironins.
7.1.3. Les marques flexives que poden rebre els noms, tant els masculins com els
femenins, són diverses i estan condicionades lèxicament, és a dir, varien segons el nom.
El quadre següent recull i exemplifica les principals marques de gènere masculí i femení;
el signe Ø indica els casos en què no hi ha marca de gènere.

Masculí

Ø

cabell, medi, palau

-e

ase, colze, mètode

-a

cometa, dia, idioma

-o

amo, suro, toro

-u

egeu, filisteu, indoeuropeu

altres

Femení

bigoti, concurs, globus

-a

barca, cursa, sala

Ø

absolució, felicitat, gent

-e

barbàrie, classe

-o

dinamo, mezzosoprano, moto

altres

dermis, domus, crisi

7.1.4. Hi ha substantius formalment iguals, però de gènere diferent, que s’associen a
significats diferenciats. El quadre següent n’inclou alguns d’ús freqüent.
Masculí

Femení

canal

via d’aigua, medi

conducte, canonada

còlera

malaltia

ràbia

editorial

article periodístic

empresa

fi

objectiu, finalitat

acabament

llum

aparell, estri

claror, electricitat

ordre

contrari de desordre

manament
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Masculí

Femení

pols

batec

conjunt de partícules diminutes

pudor

decència, modèstia

mala olor

son

acte de dormir

ganes de dormir

terra

paviment, superfície

planeta [maj.], material terrós

vall

excavació

accident geogràfic

7.1.5. Hi ha substantius que generen dubtes sobre si són masculins o femenins. La taula
següent recull els més freqüents i els classifica segons el gènere.
afores, anell, avantatge (i desavantatge), bacteri, batent (d’una porta), compte,
Masculí

corrent, costum, deute, dubte, escafandre, espinacs, estratagema, front, llegum,
narius, orde (religiós, per exemple), pendent, senyal, titella
allau, amalgama, anàlisi, aroma, calor (i els mots amb aquest mateix sufix: blancor,

Femení

esplendor, resplendor, olor, suor, verdor), cercavila, dent, gla, grip, icona, marató,
postres, regla, remor, sida, síndrome

7.1.6. Hi ha substantius amb el mateix significat tant en masculí com en femení.
amor

crisma

rubor

color

èmfasi

vessant [excepte quan vol dir ‘pendent

crin

mar

d’una muntanya’, que és masculí]

7.1.7. Hi ha substantius i adjectius invariables, és a dir, que tenen la mateixa forma en
masculí i en femení. Així mateix, tots els que acaben en -aire, -al, -arca, -ble, -cida, -cola,
-ense, -forme, -(l)ingüe, -ista, -oide, entre d’altres, també tenen la mateixa forma.
alegre

diferent

ordinal

androide

equànime

patriarca

belga

fàcil

persa

berber

feliç

rude

bilingüe

forense

sahrauí

brillant

homicida

unànime

cantaire

igual

uniforme

comentarista

infantil

unisex

comptable

jove

xerraire

cosmopolita

miop

vinícola

7.1.8. El sufix -essa ja no genera noms referits a càrrecs i oficis (llevat de la forma
alcaldessa), per la qual cosa caldrà evitar-ne l’ús (§ 18.4.4). Alguns dels derivats amb
-essa encara vigents en la llengua alternen amb formes femenines coincidents amb les
masculines o bé se’n diferencien per la marca -a.
la jutge [i no: *jutgessa]

l’advocada [i no: *advocadessa]

la metge [i no: *metgessa]

una poeta [i no: *poetessa]
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7.2. Nombre gramatical

El nombre marca els noms com a entitats úniques o plurals. Així, en els noms que
designen entitats comptables, el singular denota una sola entitat (taula) i el plural, més
d’una (taules). En els adjectius i en altres categories nominals, com els determinants o
alguns quantificadors, el nombre s’adquireix per concordança, com passa amb el gènere.
un llibre vell - uns llibres vells

aquesta pruna agra - aquestes prunes agres

7.2.1. El singular és la forma no marcada perquè no presenta cap marca flexiva, enfront
del plural, que és la forma marcada i té -s com a marca general.
arbre - arbres

alt -alts

7.2.2. En les categories nominals, la -a àtona final esdevé -e- seguida de la marca de
plural -s.
casa - cases

bona - bones

amiga - amigues

maca - maques

7.2.3. En la major part dels casos, les formes de singular i de plural no presenten cap
variació formal en el radical (alpinista - alpinistes, simple - simples), però hi ha casos en
què hi ha variacions, com es mostra en el quadre següent.
Tipus de radical

Marques
singular

Agut acabat en -n

Ø

Exemples

plural
radical en
-n + -s

cosí - cosins [- cosinets]
[La -n apareix en plural i en altres formes flexionades.]

-s

avís - avisos / barnús - barnussos

-ç

braç - braços

Masculí agut

-x

acabat en sibilant

-ix

radical + -os

reflex - reflexos
peix - peixos

-tx

esquitx - esquitxos

-ig

passeig - passejos [millor que: passeigs]

Masculí agut

-sc

acabat en sibilant

-st

+ oclusiva

-xt

radical + -os
(o -s)

casc - cascos [millor que: cascs]
gest - gestos [millor que: gests]
text - textos [millor que: texts]

7.2.4. Hi ha substantius i adjectius acabats en -ig, -sc, -st i -xt que admeten dues
possibilitats en la formació del masculí plural: -s o bé -os. Es dona preferència a les
formes acabades en -os (discos millor que discs).
7.2.5. a) Hi ha substantius i adjectius invariables respecte del nombre. Ho són alguns
amb el singular acabat en -s i uns quants adjectius, entre els quals la majoria manllevats.
els llapis [i no: *llapissos]

multimèdia [i no: *multimèdies]

els dilluns [i no: *dillunsos]

unisex [i no: *unisexs]

Atenció als casos següents, que no fan el plural amb -os, sinó amb -s:
crus [i no: *crusos]

nus [i no: *nusos]

durs [i no: *dusos]

xiprers [i no: *xipressos]
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b) També s’hi inclouen compostos que tenen el darrer constituent flexionat en plural (i,
per tant, gràficament acaben sempre en -s).
un noi / uns nois llepafils

el / els portafolis

Molts substantius compostos es formen amb un verb i un substantiu en singular;
el plural es fa de manera regular.
el paraigua / els paraigües

un rentavaixella /uns rentavaixelles

el guarda-roba / els guarda-robes

un tallagespa / uns tallagespes

7.2.6. Com a norma general, en la formació del plural de manlleus, en principi se
segueixen les normes gramaticals catalanes i, doncs, s’afegeix al singular la terminació
-s (o -ns) o les variants -es en el femení i -os en el masculí, segons els casos.
currículum / currículums

camerino / camerinos

ikastola / ikastoles

quòrum / quòrums

Els manlleus acabats en -s i els llatinismes acabats en -us queden invariables.
el coulis / els coulis

un campus / dos campus

(equip) fitnes / (equips) fitnes

el tesaurus / els tesaurus

7.2.7. Amb mots acabats en -asi, -esi, -isi i -osi cal anar amb compte de fer servir
adequadament el singular (que no porta -s final) i el plural (que sí que porta -s final).
l’anàlisi / les anàlisis

una crisi / unes crisis

la tesi / les tesis

una simbiosi / unes simbiosis

7.2.8. Els mots plans acabats en -x fan el plural amb -s.
un apèndix / uns apèndixs

l’índex / els índexs

l’artífex / els artífexs

l’esfinx / les esfinxs

7.2.9. En el cas de compostos nom + nom que s’escriuen separats i en què el darrer
substantiu fa d’adjectiu, el darrer nom és invariable, és a dir, no canvia la forma quan es
fa servir en plural (§ 14.4.2).
cèl·lula mare / cèl·lules mare

paraula clau / paraules clau

factor sorpresa / factors sorpresa

prova pilot / proves pilot

hora punta / hores punta

taula resum / taules resum

7.2.10. Els noms propis que designen dinasties o cognoms i provenen d’un nom comú
es mantenen sempre en singular, però l’article s’escriu en plural (§ 3.2.1.3 i 6.1.3a).
els Capulet

els Àustria

els Pujol

els Pla

7.3. Posició de l’adjectiu respecte del nom

Com a norma general, els adjectius van posposats al nom que modifiquen, però n’hi ha
que poden anar al davant o que hi van preferiblement. La posició de l’adjectiu respecte
del nom està relacionada amb la classe de l’adjectiu.
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7.3.1. Apareixen darrere del nom els adjectius o sintagmes adjectivals relacionals, és a
dir, aquells que permeten associar dues entitats: la del substantiu que modifiquen i la
del substantiu del qual provenen.
indústria química

correu aeri

línia telefònica

text legal

7.3.2. a) Apareixen davant del nom aquells adjectius o sintagmes adjectivals que
generalment tenen una funció valorativa, és a dir, proporcionen una informació
addicional sobre el substantiu.
interessant aportació

jove espectadora

llunyanes terres

trist paper

b) Tanmateix, n’hi ha d’altres que poden aparèixer anteposats o posposats. La diferència
es troba en si són adjectius que mostren subjectivitat o objectivitat.
una dona pobra ≠ una pobra dona

la muralla antiga ≠ l’antiga muralla

L’adjectiu posposat té una funció restrictiva, mentre que l’anteposat té una funció
explicativa, valorativa o emfàtica.
un home trist [funció restrictiva]
un trist home [funció explicativa, valorativa]

Això no obstant, en la majoria de casos, l’anteposició s’utilitza com a recurs
estilístic. No són propis dels registres formals, però sí que es poden donar en contextos
col·loquials, com entrevistes o textos d’opinió.
7.3.3. Hi ha adjectius qualificatius que poden anar darrere del substantiu al qual
modifiquen i n’hi ha que només admeten aquesta posició.
el tamboret rodó

una carpeta blava

7.3.4. Pel que fa als adjectius adverbials, no tenen un comportament uniforme segons
la posició que ocupen dins el sintagma nominal. Els que indiquen manera es comporten
com els qualificatius i, com a norma general, es posposen al nom (una visita ràpida). En
la resta de casos hi ha diferències segons l’adjectiu que es tracti:
a) Els modals canvien de significat segons la posició: s’anteposen si indiquen el grau de
veracitat d’una cosa i es posposen si fan referència a una obligació o la viabilitat d’una
cosa.
una possible intervenció [grau de veracitat]
una intervenció possible [obligació, viabilitat]

b) La majoria d’adjectius com mer, simple, pur, etc., s’utilitza anteposat.
una simple proposta

una única vegada [només una]

un pur sentiment [només, mer]

c) Els adjectius aspectuals i els que indiquen localització espacial o temporal poden
aparèixer anteposats o posposats, encara que, segons el cas, sigui més habitual una
posició que l’altra.
la pròxima estació

l’última fila

les darreres pàgines del llibre

el capítol següent
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8. Determinants
Els determinants són paraules que acompanyen els substantius, en limiten el significat
i hi concorden en gènere i nombre.

8.1. Articles

L’article és un determinant que introdueix en el sintagma nominal una especificació
basada en el caràcter conegut (article definit) o no conegut (article indefinit) de l’entitat
designada.
Singular
masculí

femení

el / en

la / na

Article definit
Article indefinit

l’
un

una

Plural
masculí

femení

els

les

uns

unes

8.1.1. Contracció dels articles
a) L’article definit masculí el (i els) es contrau amb les preposicions a, de i per i el mot
ca si el precedeixen.
al pati

pels amics

del tutor

cal metge

b) No es contrau l’article masculí singular (el) quan la paraula següent comença per un
so vocàlic (precedit o no d’una h muda); en aquests casos, s’apostrofa.
a l’est

per l’home

de l’hivern

ca l’Andreu

c) Tampoc no es contrau quan els articles definits masculins formen part d’un nom propi.
Està subscrit a El País.

L’argument de L’home de la maleta.

Excepte en el cas de la majoria de noms propis geogràfics:
Vol viure al Clot. [i no: *a el Clot]

Són del Vendrell. [i no: *de el Vendrell]

d) No es fa contracció de preposició i article en el cas de noms propis estrangers no
adaptats que inclouen un article començat per vocal.
El quadre pintat per El Greco.

Van anar a El Paso.

Només la preposició de s’apostrofa (d’).
l’estil d’El Greco

la ciutat d’El Paso

[ 92 ]

8.1.2. Articles davant de noms de persona
8.1.2.1. Davant dels noms propis de persona sense cognom es poden fer servir els
articles el, en, la i na (aquest darrere, és preferible evitar-lo).
De vegades, el / en Gerard col·labora amb nosaltres.
De vegades, la Pilar col·labora amb nosaltres.

8.1.2.2. No és recomanable posar l’article davant d’un nom propi acompanyat d’un
cognom, ja que vulgaritza el text. Tampoc no és adequat posar-lo davant de noms de
personatges històrics o de rellevància cultural o social. Només es pot permetre en el cas
d’un text propi del registre col·loquial (§ 3.2.1.1c).
Va predicar el lema cantat de Guillermina Motta. [i no: *Va predicar el lema cantat de la
Guillermina Motta.]

8.1.2.3. Només s’escriu el cognom de la persona, sense article també, quan es tracta
d’una personalitat o d’un personatge a qui ja s’ha referit anteriorment amb el nom
complet, o bé, si és un personatge cèlebre.
Finalment, Macron va cedir i l’edat de prejubilació continua fixada en 62 anys.

8.1.3. Articles davant de noms de lloc
8.1.3.1. Hi ha noms de lloc que van precedits d’un article definit i n’hi ha que no. Com a
norma general, els noms de les poblacions i ciutats no duen article.
Barcelona

Valladolid

Sant Carles de la Ràpita

Istanbul

Caldes d’Estrac

Marràqueix

Però:
les Preses

la Meca

el Vendrell

el Caire

l’Hospital de Llobregat

la Haia

8.1.3.2. També porten article definit els noms de comarques (§ 6.2.5b).
la Garrotxa

el Montsià

el Pla de l’Estany

la Ribera d’Ebre

Però:
Osona

8.1.3.3. Els rius també porten article determinat, generalment masculí, tot i que hi ha
algunes excepcions (§ 6.2.5d).
el Ter

la Muga

el Fluvià

la Noguera

8.1.3.4. Els noms dels cims i muntanyes poden dur-ne o no.
el Puigsacalm

Rocabruna

l’Everest

Montserrat
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8.1.3.5. Pel que fa als noms de països i regions, l’article definit no sol formar part del
nom, llevat de casos com El Salvador. Ara bé, n’hi ha que no admeten l’article, n’hi ha
que l’admeten amb totes dues opcions i n’hi ha que l’exigeixen (§ 6.2.5a).
sempre article

mai amb article

dues opcions vàlides

el Marroc

Noruega

Argentina / l’Argentina

l’Índia

Itàlia

el Vaticà

Sri Lanka

8.1.3.6. Fora de context, és a dir, en llistes, mapes, etc., com a norma general s’evita fer
servir l’article per als topònims.

8.1.4. Altres usos dels articles
8.1.4.1. a) Els dies de la setmana van sense article quan fan referència al dia
immediatament anterior o posterior al moment en què es parla (§ 12.1).
Fins dijous!
El meu nebot firmarà la convocatòria dimarts a la tarda.
Dissabte va venir. [dissabte passat]
El partit es jugarà (aquest) divendres.

b) Per tant, es posa article quan fan de substantiu i quan indica periodicitat.
Ens trobarem el divendres després de Sant Joan.
Els dimecres vaig a natació. [cada dimecres]
El divendres 31 de juliol inaugurarem la botiga.

c) També es fa servir l’article davant d’alguns dies festius o destacats del calendari.
el Diumenge de Rams

el Diumenge de Resurrecció

el Divendres Sant

8.1.4.2. a) Com a norma general, l’infinitiu no porta article al davant.
Fumar perjudica la salut.

L´únic que m’agrada és nedar.

b) L’infinitiu pot funcionar com un substantiu; en aquest cas porta article o altres
determinants, al davant.
Té un cantar molt refinat.

Que el llegir no ens faci perdre l’escriure.

8.1.4.3. Cal evitar l’abús de demostratius en comptes d’articles, que són molt més
comuns. A més, cal tenir en compte que els demostratius impliquen proximitat (aquest)
o llunyania (aquell), mentre que l’article és més neutre (§ 8.2.3).
Quedem a la vostra disposició per a tots els dubtes que us calguin. [i no: *aquells dubtes]
Amb això us volem donar la informació que us serà molt útil. [i no: *aquella informació]

8.1.4.4. Algunes locucions s’escriuen sense article.
a terra [i no: *al terra]

parar taula [i no: *parar la taula]

per terra [i no: *pel terra]

jugar a escacs / a futbol [i no: *als escacs / al futbol]
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8.1.5. Valor abstractiu i intensificador de l’article el
En els registres formals, l’article neutre lo no és correcte. No es pot traduir sempre per
la forma més directa, que sovint és el, sinó que s’ha de fer amb estructures diferents
segons el valor que tingui en el context en el qual apareix.

8.1.5.1. Valor abstractiu
a) En aquest cas, la construcció en català es fa amb el, la, allò, això, el que, la cosa que,
convertint l’adjectiu en substantiu o recorrent a altres construccions.
El / Allò que expliques és fals. / L’explicació és falsa. [i no: *lo que expliques]
Ara ve la bona. [i no: *lo bo]
Sempre està igual / amb la mateixa (cosa). [i no: *amb lo mateix]

b) També tenen valor abstractiu les construccions el + adjectiu, el + més / menys +
adjectiu i el + millor / pitjor.
L’interessant del cas és la repercussió pública. [i no: *lo interessant]
El més important és no perdre l’esperança. [i no: *lo més important]
El pitjor de tot és que no es van poder casar. [i no: *lo pitjor de tot]

8.1.5.2. Valor intensificador
Amb valor intensificador, les construccions adequades en català són al més, com més,
tan [...] com, tant com, com [...] de, tan [...] que, tant que i que.
Posa-li tan difícil com puguis. [i no: *lo més difícil que puguis]
Cal lliurar-ho al més aviat possible / com més aviat millor / tan aviat com pugueu. [i no:
*lo més aviat possible / *el més aviat possible]
I que n’és, de pesat! [i no: *lo pesat que és]
Que bonic que és! [i no: *lo bonic que és]
I tant que corria! [i no: *amb lo que]

8.1.5.3. Frases fetes i locucions
almenys / si més no [i no: *per lo menys]
potser [i no: *a lo millor]
en general / generalment [i no: *per lo general]
per tant [i no: *per lo tant]
segons sembla / pel que es veu [i no: *per lo vist]
la resta / les altres coses [i no: *lo altre / *lo restant]
a tot estirar / pel cap alt [i no: *tot lo més / *a lo més]
això rai [i no: *això és lo de menys]
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8.2. Demostratius

Els demostratius són mots que expressen graus de distància (proximitat o llunyania)
respecte del lloc en què se situen l’emissor i el receptor.
Determinant
Significat

Proximitat
Llunyania

singular

plural

Pronom

Adverbi

masculí

femení

masculí

femení

aquest

aquesta

aquests

aquestes

açò

ací

aqueix

aqueixa

aqueixos

aqueixes

això

aquí

aquell

aquella

aquells

aquelles

allò

allí / allà

8.2.1. Les formes aqueix (i flexió), açò, ací, i les variants este (i flexió) i eixe (i flexió)
tenen un ús molt reduït, és a dir, només en aquells parlars on els són pròpies.
8.2.2. Els determinants demostratius es poden fer servir sense nom explícit per referirse a sintagmes nominals apareguts prèviament en el text i que designes persones o
animals. Han de concordar en gènere i nombre.
Si hi ha més òlibes, les òlibes cacen més ratolins i el nombre d’aquests disminueix.
[aquests = ratolins]
Convoquen la fiscal i l’advocat, però només aquella hi assisteix. [aquella = la fiscal]

8.2.3. Sovint es fa un ús abusiu dels determinants demostratius en casos en què no
caldria o es prefereixen altres mots. Cal evitar l’abús de demostratius en comptes
d’articles, que són molt més comuns. (§ 8.1.4.3).
Quedem a la vostra disposició per a tots els dubtes que us calguin. [i no: *aquells dubtes]
Amb això us volem donar la informació que us serà molt útil. [i no: *aquella informació]

8.2.4. Cal evitar usos innecessaris del demostratiu; a vegades, un pronom pot ajudar.
No s’ha explicat el motiu de la disputa i si va portar conseqüències. [i no: *i si aquest va
portar conseqüències]
L’Aurora ja se n’ha assabentat? [i no: *L’Aurora ja s’ha assabentat d’això?]

8.3. Possessius

Els possessius indiquen la possessió o pertinença del nom que determinen. Es dona
preferència a l’ús dels tònics (el meu, la seva, el teu, etc.), ja que són els més habituals
en registres formals.

Plural

Singular

Singular

Plural

masculí

femení

masculí

femení

1a

meu

meva / meua

meus

meves / meues

2a

teu

teva / teua

teus

teves / teues

3a

seu

seva / seua

seus

seves /seues

1a

nostre

nostra

nostres

2a

vostre

vostra

vostres

3a

seu

seva / seua
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seus

seves / seues

8.3.1. Els possessius femenins meva, teva, seva predominen en els parlars orientals;
en canvi, meua, teua i seua, en els occidentals i en el septentrional. Totes dues formes
conviuen i, per tant, l’ús dependrà del que utilitzi el redactor del text en el seu dialecte.
8.3.2. Els possessius poden també ser àtons (mon, ton, sa, etc.). Aquestes formes són
exclusives de certes fórmules de cortesia ja fixades, pròpies d’un registre molt elevat.
Ses Majestats els Reis d’Orient

Sa Santedat el papa Francesc

8.3.3. Els possessius tònics van precedits d’un article definit que també concorda en
gènere i nombre amb el possessiu i el substantiu al qual acompanya. Si els possessius
van darrere del mot que determinen, s’utilitzen sense article.
El nostre avi és un bon home.

Una cosina meva de Reus encara no té cotxe.

Quan els possessius forts es posposen al nom no van precedits de l’article.
En Pau és amic meu.

En algunes expressions el possessiu va posposat i no pas anteposat: a càrrec
meu, a casa seva, de part teva, etc.
8.3.4. Els possessius tenen en català un ús força més restringit que en d’altres llengües,
especialment quan s’expressa una relació inherent de pertinença, és a dir, de possessió
inalienable, com per exemple, les parts del cos.
M’he trencat el braç dret. [i no: *el meu braç dret]
La llibreria torna als horaris normals. [i no: *els seus horaris]
Ensenyaran totes les eines que l’aprenent té a l’abast. [i no: *al seu abast]
Als 90 anys, encara no ha perdut la passió del motor. [i no: *als seus 90 anys]

8.3.5. Alguns possessius, tot i que són possibles, donen com a resultat oracions
forçades, poc naturals, i sovint també ambigües. En aquests casos, es recomana
substituir-los per una oració de relatiu, una forma verbal o el pronom feble en.
Va presentar el treball de fi de grau i en va destacar / va destacar-ne les virtuts. [millor
que: va destacar les seves virtuts]
La presidenta de l’IEC va fundar el grup de recerca i en va ser la primera directora. [millor
que: va ser la seva primera directora]

Cal anar amb compte a l’hora de no duplicar en una mateixa oració el possessiu
i el pronom feble.
Ens mostra les possibilitats que té la xarxa per conèixer bé la llengua i millorar-ne l’ús [i
no: *millorar-ne el seu ús].
El banc li ha embargat tots els béns. [i no: *li ha embargat tots els seus béns]

8.3.6. El possessiu de tercera persona llur es considera arcaic i es recomana substituirlo per seu o seva segons el cas.
Les germanes van exigir explicacions al seu tutor. [i no: *a llur tutor]
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8.4. Quantitatius

Els quantitatius són quantificadors que designen un valor aproximat en una escala de
graus que va des de l’absència d’entitats (gens) fins a una quantitat elevada (molt, força)
o excessiva (massa).
8.4.1. Els quantitatius tenen un comportament força variat des del punt de vista
morfològic i sintàctic:
a) N’hi ha que són variables en gènere i nombre.
Singular

Plural

Exemples

masculí

femení

masculí

femení

quant

quanta

quants

quantes

tant

tanta

tants

tantes

tanta gent esbojarrada / tants dies seguits

molt

molta

molts

moltes

molt embotit / moltes instruccions

poc

poca

pocs

poques

poca compenetració / els pocs diners

bastant

bastanta

bastants

bastantes

bastanta teoria / bastants prestatges

quanta dignitat / uns quants llibres

b) D’altres són variables només en nombre.
Singular
masculí

femení

gaire

Plural
masculí

Exemples

femení

gaires

gaire sentit / gaires problemes

c) La resta de quantificadors es mantenen invariables.
Forma

Exemples

Forma

massa

massa pasta / massa diners

més

força

força farina / força gallines

menys

prou

prou suc / prou regals

gens

gens de paciència

tot

Exemples
més paraules
menys exàmens
tot de calaixos

Només en els registres informals, es poden fer servir els plurals masses, forces
i prous (en cap cas, no s’admet la forma femení *prouta).
prous clients

forces vegades

masses distraccions

8.4.2. Hi ha un grup determinat de quantitatius en què sovint apareixen enllaçats als
mots que determinen amb la preposició de, l’ús de la qual és optatiu (§ 11.4.2a).
Fa molt (de) fred.

No puc fer tant (d’)exercici físic.

Hi ha poc (d’)oli.

Té molts (de) fills.
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8.5. Indefinits

Els indefinits determinen el nom amb el mínim de precisió. Poden aparèixer davant d’un
substantiu (especificadors), o bé, fer la funció d’un pronom.
Funció
Especificador
Pronom

Indefinits
algun, altre, cap, cert, qualsevol, diferents, diversos, uns quants
cada, cadascun, cada un, tot
algú, altre, ningú, qualsevol, un, res
cadascú, cada u, tothom

8.5.1. És preferible fer servir la forma en plural qualssevol en lloc de *qualsevols.
Compra-li dos llibres qualssevol. [i no: *dos llibres qualsevols]

8.5.2. El determinant tot (i mig) es manté invariable, en masculí, quan precedeix topònims.
Li van concedir un premi i ha pogut viatjar per tot Europa.
Amb aquestes pluges hi ha hagut inundacions a tot Catalunya.

Si el topònim comença amb l’article femení, cal posar el femení tota (i mitja).
Mig Osona i tota la Selva participen en aquesta empresa.
Coneixem bé totes les illes Balears i tota la Gran Bretanya.

8.5.3. La forma vari és sinònim de l’adjectiu divers i com a tal va darrere del nom, però
no pot substituir divers com a indefinit, és a dir, quan pren el sentit de ‘més d’un’.
Es poden comprar teles de tonalitats diverses / vàries.
L’Ester ho ha arreglat diverses vegades. [i no: *vàries vegades]

8.5.4. No és acceptable substituir el pronom indefinit res per l’adverbi gens.
Aquesta matinada no ha plogut gens. [i no: *no ha plogut res]
No treballa gens. [i no: *No treballa res.]

En aquells contextos en què es poden alternar, tenen significats diferents.
No menja res. [cap aliment] / No menja gens. [quantitat]
El seu fill no estudia res. [cap carrera] / El seu fill no estudia gens. [quantitat de temps]

8.5.5. Com a norma general, cap es fa servir davant d’elements comptables i gens (de)
davant d’elements no comptables.
Encara no li ha caigut cap dent.

No tinc gens (de) fred.

No tinc cap idea.

Si fa gens de vent, aquests papers volaran.

8.5.6. La forma algo en català és incorrecta i cal buscar alguna altra alternativa.
Hi ha una cosa que et voldria dir. [i no: *hi ha algo]
La seva expressió té una mirada trista. [i no: *té algo de trist]
Que vols res? [i no: *vols algo]
Deu ser per algun motiu, que l’han nomenat cap del centre. [i no: *per algo serà]
No ha accedit a les nostres peticions, però no s’hi ha negat rotundament: val més això
que res. [i no: *algo és algo]
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8.5.7. Es desestimen els indefinits ambdós i ambdues, altri, sengles, quelcom i hom per
ser formes arcaiques.
El pare i la mare van rebre tots dos una carta. [i no: *van rebre ambdós]
Treballa per un altre / altres. [i no: *per altri]
Els van atorgar un premi a / per a cada un. [i no: *sengles premis]
En la seva carta, hi ha alguna cosa que m’inquieta. [i no: *hi ha quelcom]
Quan algú està malalt, no pot venir a la feina. [i no: *quan hom està malalt]
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9. Verbs
Els morfemes verbals permeten que una oració faci referència a un temps concret en el
moment de l’acte de parla. L’emissor pot expressar diverses situacions que es poden
conceptualitzar en una oració a través de l’aspecte verbal. I, amb el mode, l’emissor pot
expressar que es tracta d’una situació real o d’una situació hipotètica.

9.1. Temps verbals

9.1.1. Mode indicatiu
9.1.1.1. El present d’indicatiu és el temps verbal menys marcat i té diversos valors. Pel
que fa als usos propis, pot indicar simultaneïtat amb l’acte de parla, però també pot tenir
valor progressiu, habitual, continu o genèric. A més, en usos derivats pot tenir valor de
futur o de passat.
Avui estrenen una pel·lícula de Quentin Tarantino. [simultaneïtat]
Sempre s’esgoten les entrades. [habitual]
L’any 1992 se celebren els Jocs Olímpics a Barcelona. [passat]
Demà es reuneixen els líders polítics. [futur]

9.1.1.2. El passat d’indicatiu té dues formes: una forma simple (parlares, digué,
decidiren) i una de perifràstica (vas parlar, va dir, van decidir). Cal prioritzar sempre la
forma perifràstica, ja que és la més freqüent.
Eugeni d’Ors va néixer a Barcelona. [millor que: nasqué]

9.1.1.3. El perfet d’indicatiu designa situacions passades que mantenen un vincle amb
el moment de l’acte de parla.
Han acomiadat l’entrenador del Reial Madrid.

9.1.1.4. L’imperfet d’indicatiu indica simultaneïtat respecte d’un altre temps passat
expressat per mitjà d’un adjunt temporal o d’una altra forma verbal. També indica que
una acció es trobava en curs en un moment passat o que una acció es repeteix o es
manté estable en un període del passat.
Durant el confinament, sopaven més aviat.
Cada matí tallaven la carretera a les 7 del matí.

9.1.1.5. El plusquamperfet d’indicatiu indica anterioritat respecte d’un moment de
referència passat.
La reunió era dimecres, però dilluns ja s’havia decidit tot.

9.1.1.6. El passat anterior té dues formes: simple (hagué llegit) i perifràstica (va haver
llegit). Aquest temps verbal fa referència a situacions úniques produïdes immediatament
abans de la situació designada amb l’oració principal. Tot i que no és un temps verbal
gaire freqüent, en aquells casos en què aparegui cal prioritzar la forma perifràstica.
Fins que no va haver dinat tothom, no van portar les postres. [millor que: hagué dinat]
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9.1.2. Mode subjuntiu
9.1.2.1. El present de subjuntiu mai no indica anterioritat respecte del moment de l’acte
de parla, sinó que indica simultaneïtat o posterioritat. Per això, equival al present i futur
d’indicatiu.
Em molesta que la gent no faci cas a les indicacions del govern. [simultaneïtat]
És possible que demà es reuneixin els líders polítics. [posterioritat]

En oracions negatives, el present de subjuntiu té la funció d’imperatiu.
No en facis cas.

9.1.2.2. El perfet de subjuntiu indica anterioritat respecte del moment de l’acte de parla
i equival al perfet d’indicatiu. També pot indicar anterioritat respecte a un moment futur
i, així, equival al futur perfet.
S’espera que hagin resolt el conflicte.
Volen que demà ja hàgim fet tota la feina de la setmana.

9.1.2.3. L’imperfet de subjuntiu és el temps verbal que pot tenir més valors dins del mode
subjuntiu. En els usos propis, pot tenir un valor de passat perfectiu (amb un final) o pot
indicar simultaneïtat o posterioritat respecte d’un moment de referència passat.
És possible que arribés ahir.
Em va demanar que li truqués.

En oracions negatives, l’imperfet de subjuntiu té valor d’imperatiu cortès.
No us penséssiu que això és mentida.

9.1.2.4. El passat perifràstic de subjuntiu designa situacions delimitades temporalment
en el passat i que no estan vinculades al moment de l’acte de parla. L’ús d’aquest temps
no és gaire freqüent, aquest valor normalment s’expressa amb l’imperfet de subjuntiu.
Dubto que ho vagi fer ella. [passat perifràstic de subjuntiu]
Dubto que ho fes ella. [imperfet de subjuntiu]

9.1.2.5. a) El plusquamperfet de subjuntiu indica anterioritat respecte d’un moment
passat. Indica anterioritat respecte d’un moment que és posterior a un altre de passat.
Tant de bo haguéssim fet les coses quan ens ho van dir.
Volia que, quan arribés el moment, haguessin decidit qui seria el portaveu.

b) El plusquamperfet té usos semblants al condicional perfet. Per això, s’ha estès l’ús
del plusquamperfet de subjuntiu en oracions condicionals. És preferible, però, utilitzar el
condicional perfet.
El desastre hauria passat igualment. [millor que: El desastre hagués passat igualment.]

9.2. Perífrasis verbals

Una perífrasi verbal és la unió de dos verbs, un auxiliar, que es conjuga adoptant el
temps i la persona corresponents, i un de principal, que pren la forma d’infinitiu, gerundi
o participi. La unió de tots dos expressa un únic valor.

[ 102 ]

9.2.1. Perífrasis d’infinitiu
Valors

Obligació

Probabilitat

Imminència
Intenció
Progressió
Culminació
Interrupció
Habitual
Reiteració

Perífrasis

Exemples

haver de + infinitiu

Hauria d’estudiar més.

haver-se de + infinitiu

S’ha de fer avui.

caldre + infinitiu

Cal treballar per viure.

ser necessari + infinitiu

És necessari fer-li-ho saber.

deure + infinitiu

Els nens deuen tenir gana.

poder + infinitiu

Pot nevar aquesta tarda.

estar a punt de + infinitiu

Estic a punt d’acabar els deures.

estar per + infinitiu

Estic per marxar sense donar cap explicació.

anar a + infinitiu

Ho anava a dir, però vaig callar.

voler + infinitiu

Volíem anar d’excursió, però s’ha posat a ploure.

començar a + infinitiu

Comença a nevar amb força intensitat.

posar-se a + infinitiu

S’ha posat a escoltar Vivaldi.

acabar de + infinitiu

Acaben de passar a recollir-nos.

acabar per + infinitiu

Han acabat per fer feina ells mateixos.

deixar de + infinitiu

Deixa de fumar d’una vegada.

parar de + infinitiu

Vols parar de fer-me la guitza?

soler + infinitiu

Sol venir cap al vespre.

acostumar a + infinitiu

L’alcalde acostuma a fer discursos públics.

tornar a + infinitiu

La Judit torna a trobar-se malament.

9.2.1.1. Les perífrasis d’obligació caldre + infinitiu i ser necessari + infinitiu també poden
aparèixer amb la conjunció que i un verb conjugat en subjuntiu.
Cal que vagis al metge. [= Cal anar al metge.]
Era necessari que no se n’oblidés. [= Era necessari no oblidar-se’n.]

9.2.1.2. Les construccions perifràstiques següents són incorrectes:
a) *tenir que + infinitiu.
He d’estudiar més. [i no: *Tenir que estudiar més.]

b) *haver-hi + que + infinitiu, amb valor impersonal.
S’han de / Cal fer moltes coses. [i no: *Hi ha que fer moltes coses.]

c) *ser precís + que + subjuntiu.
Cal que vinguis. [i no: *És precís que vinguis.]

9.2.1.3. El futur no té valor de probabilitat equivalent a ‘segurament, potser’. Cal fer servir
la perífrasi deure + infinitiu.
Deu ser tard. [i no: *Serà molt tard.]

Deu voler alguna cosa. [i no: *Voldrà alguna cosa.]

9.2.1.4. La perífrasi anar a + infinitiu només es fa servir en passat. Si s’utilitza el verb
conjugat en futur, s’aconsella que vagi precedit de l’adverbi ara.
Ara ho faré. [i no: *Vaig a fer-ho.]
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x

9.2.2. Perífrasis de gerundi
Valors

Perífrasis

Exemples

Durada

estar + gerundi

Estic fent el dinar.

Reiteració

anar + gerundi

Si ho anem trampejant, ens en sortirem.

continuar + gerundi

Ella va continuar fent la seva, com si no li importés res.

seguir + gerundi

Ella va seguir fent la seva, com si no li importés res.

Continuïtat

x

9.2.3. Perífrasis de participi
Valors
Conseqüència
Resolució de l’acció

Perífrasis

Exemples

quedar + participi

La Rita ha quedat parada del projecte.

deixar + participi

Ha deixat tota la feina enllestida.

tenir + participi

Tenim decidit que hi anirem.

9.3. Infinitiu

x

9.3.1. Nominalització de l’infinitiu
9.3.1.1. Quan l’infinitiu fa la funció de substantiu, admet la flexió de gènere i de nombre,
i l’article o un altre determinant al davant.
Els dinars familiars no li agraden.

9.3.1.2. Hi ha casos en què, quan l’infinitiu funciona com a substantiu, no es recomana
que vagi acompanyat d’article (§ 8.1.4.2).
Decidir és important. [i no: *El decidir és important.]
Li agradaria viatjar al futur. [i no: *Li agradaria el viatjar al futur.]

Però:
Té un cantar molt refinat.

x

Que el llegir no ens faci perdre l’escriure.

9.3.2. Construccions nom + a + infinitiu i a + infinitiu
9.3.2.1. Cal evitar l’abús de la construcció nom + a + infinitiu, ja que la llengua disposa
d’altres recursos per expressar destinació o acció.
Hi ha moltes coses per fer / que s’han de fer. [millor que: coses a fer]
Els punts per tractar els discutirem més endavant. [millor que: punts a tractar]
Aquesta és la quantitat per pagar. [millor que: quantitat a pagar]

No obstant això, hi ha expressions consolidades amb aquesta construcció.
No tinc res a dir.

Tenim molt a perdre.

9.3.2.2. També s’ha d’evitar la construcció a + infinitiu quan s’omet un verb conjugat o
impersonal.
Finalment, volem convidar-vos a participar. [i no: *Finalment, convidar-vos a participar.]
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x

9.3.3. Construccions en + infinitiu
La construcció en + infinitiu expressa els valors temporal i causal.
En arribar, tothom es va aixecar. [= quan va arribar (temporal)]
En no complir els requisits, es va desestimar la sol·licitud. [= com que no complia (causal)]

Cal evitar l’ús de la construcció al + infinitiu.
En arribar al teatre, ja hi eren tots. [i no: *a l’arribar al teatre]
Com que estava malalt, no va venir amb nosaltres. [i no: *a l’estar malalt]

x

9.3.4. Usos incorrectes de l’infinitiu
9.3.4.1. L’infinitiu no té valor d’imperatiu.
Vegeu el peu de foto. [i no: *Veure el peu de foto.]

9.3.4.2. La combinació de + infinitiu no té valor condicional.
Si ningú no fa res per canviar-ho, la situació seguirà igual. [i no: *De no fer res per canviarho, la situació seguirà igual.]

9.3.4.3. La combinació d’un pronom interrogatiu + infinitiu és incorrecta si no es refereix
al mateix subjecte.
Què podeu visitar a Barcelona? [i no: *Què visitar a Barcelona?]

Aquesta combinació és correcta, però, quan fa referència al mateix subjecte.
Ningú no sap què fer.

9.3.4.4. Per introduir una frase o afegir una idea, no és correcte escriure l’infinitiu tot sol,
ja que no té prou força verbal i no expressa gramaticalment cap idea.
En primer lloc, volem agrair la vostra subscripció al diari. [i no: *En primer lloc, agrair la
vostra subscripció al diari.]

9.4. Gerundi

9.4.1. El gerundi sempre indica simultaneïtat o anterioritat.
Feia una crítica a la premsa afirmant que s’havia quedat perplexa.

9.4.2. Per tant, és incorrecte utilitzar el gerundi per expressar accions posteriors o que
són conseqüència de l’acció principal. En aquest cas, cal substituir-lo per la conjunció i
i el verb en forma personal.
L’entrenador de l’equip ha decidit estalviar en fitxatges i s’ha convertit en un dels clubs
europeus a gastar menys. [i no: *L’entrenador de l’equip ha decidir estalviar en fitxatges,
convertint-se en un dels clubs europeus a gastar menys.]

9.4.3. No és correcte utilitzar el gerundi quan equival a una oració de relatiu especificativa,
cas en què cal canviar-lo per una oració de relatiu introduïda pel pronom que.
Qüestionen la llei que regula la política interior. [i no: *regulant la política interior]
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9.5. Verbs transitius i intransitius

9.5.1. Són transitius els verbs afectar, agrair, ajudar, amenaçar, anomenar, apassionar,
autoritzar, concernir, delegar, emprenyar, encertar, entusiasmar, esperar, excedir,
informar, instar, necessitar, pagar (tant amb complements animats com inanimats) i
requerir, entre d’altres. Per tant, porten un complement directe, normalment sense cap
preposició introduïda (§ 12.4). Si aquest complement és un pronom de tercera persona
del singular, presenta les formes el o la, però mai *li.
Aquesta qüestió afecta el cap d’estudis. [i no: *afecta al cap d’estudis]
Us agraïm la col·laboració. [i no: *Us agraïm per haver col·laborat]
Hem pagat les obres al contractista però no tenim diners per pagar els treballadors. [i
no: *als treballadors]

9.5.2. Són intransitius els verbs agradar, desagradar, cessar (‘un càrrec’), contactar,
deixar (‘permetre’), importar (‘ser d’importància’), parlar (‘conversar’), pegar (‘donar cops
a algú’), preguntar, recórrer (‘acudir a una autoritat amb una petició’), repugnar,
ressaltar, telefonar i trucar, entre d’altres. Per tant, no porten mai complement directe.
És una de les assignatures que més agrada als estudiants. [i no: *agrada els estudiants]
Si vols més informació, contacta amb nosaltres. [i no: *contacta’ns]
Li truca per saber si ja es troba millor. [i no: *el / la truca]

9.5.3. Els verbs contestar (‘a algú’ o ‘a alguna pregunta’), encantar (‘agradar molt’),
interessar (‘suscitar interès’) i respondre tant poden ser transitius com intransitius amb
el mateix sentit.
L’interessa / Li interessa molt la morfologia.
Mai no responen (a) les preguntes amb claredat.

9.5.4. Els verbs preocupar i molestar són transitius.
Ens preocupa la salut de la teva àvia.
En cap cas no la vull molestar.

Ara bé, quan expressen l’estat psicològic que experimenta la persona afectada
també poden ser intransitius (vegeu l’ús dels pronoms a § 10.2.3.2).
El / li preocupa la situació actual del país. [= sempre està preocupat]
La / li molesta molt haver de donar explicacions. [= sempre està molesta]

9.6. Construccions passives

Hi ha dos tipus d’oracions passives: la passiva perifràstica, que es forma amb el verb
ser i un participi, i la passiva pronominal, que es forma amb el pronom es i el verb que
indica l’acció en tercera persona, en singular o en plural.
Cal destacar, però, que es recomana fer servir la veu activa i no abusar de la
veu passiva (§ 17.12).
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9.6.1. Pel que fa a la passiva perifràstica, per expressar qui fa l’acció del verb,
s’introdueix amb la preposició per.
Les obres van ser pintades per Joan Miró.

9.6.2. La passiva pronominal s’utilitza per fer invisible el subjecte o per centrar l’atenció
en l’objecte de l’acció del verb.
Es comença a treballar en les obres de la plaça de les Glòries.

9.7. Usos dels verbs ser i estar

Els verbs ser i estar tenen significats diferenciats però es fan servir sovint en contextos
molt similars. Per aquesta raó, és necessari distingir-ne els usos per poder d’utilitzar-los
correctament.
Verb

Ser

Valor

Exemples

Existència, constatació d’un fet

Barcelona és la capital de Catalunya.

Presència en un lloc sense referència a la

El supermercat és a tocar de la

durada (sigui una localització figurada o no)

floristeria.

Qualitat permanent o irreversible d’un

La Joana és eivissenca.

subjecte animat
Qualitat permanent o transitòria d’un

Les sabates són brutes.

subjecte inanimat [també amb estar]

Estar

Veu passiva

El text va ser redactat per la Paula.

Presència en un lloc amb referència a la

Els estudiants que marxin a l’estranger

permanència o la durada, sense ser locatiu

estaran tres mesos fora.

Qualitat transitòria de subjectes animats

La Laia està malalta des d’ahir.

Qualitat permanent o transitòria d’un

Les sabates estan brutes.

subjecte inanimat [també amb ser]

9.7.1. La taula següent aclareix els usos de ser i estar pel que fa als contextos en què
s’especifica una qualitat permanent o una qualitat transitòria:
Qualitat permanent

Qualitat transitòria

subjecte animat

subjecte inanimat

subjecte animat

subjecte inanimat

ser

ser

estar / ser

estar / ser

9.7.2. És freqüent l’ús erroni del verb ser en certs sintagmes o perífrasis en què cal fer
servir sempre el verb estar.
estar a punt de

estar a disposició de

estar al corrent

estar a favor de

estar en condicions de

estar a la moda

estar a la venda

estar a la lluna

estar en deute (amb algú)

estar acabat

estar fet pols

estar a les últimes
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9.8. Verb haver-hi

9.8.1. Aquest verb es manté invariable, cosa que també afecta les perífrasis de què
forma part (§ 14.6).
No hi ha prou cadires per a tot aquest públic. [i no: *hi han prou cadires]
Hi deu haver molts llibres, en aquesta biblioteca. [i no: *hi deuen haver]
Si hi hagués més voluntaris, se’n sortirien. [i no: *si hi haguessin més voluntaris]

9.8.2. No es pot eliminar el pronom hi del verb haver-hi.
Hi podria haver algú que atengués les queixes dels estudiants. [i no: *podria haver]
Sembla que hi haurà molta gent a la inauguració. [i no: *haurà molta gent]
Ahir hi va haver un altre incendi a Collserola. [i no: *va haver un altre incendi]

9.8.3. Pot expressar mera localització, que pot tenir un significat existencial semblant al
del verb ser.
Que hi ha / hi és el Ricard amb tu? [per telèfon]
Els arxius que hi ha / són en línia serveixen per ajudar-vos. [i no: *estan / *es troben]
Entre els problemes hi ha el del tràfic local. [i no: *està / *es troba / *existeix]
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10. Pronoms
10.1. Pronoms personals forts

Els pronoms personals forts són formes tòniques que equivalen a sintagmes i es
refereixen a les persones del discurs.
Persona

Singular
masculí

Plural

femení

masculí

femení

1a

jo / mi

nosaltres

2a

tu / vostè(s)

vosaltres / vós

ell

3a

ella

ells

elles

si [reflectiu]

10.1.1. El tractament formal de segona persona del singular de cortesia vostè (i vostès)
encara es fa servir en els contextos més formals. En canvi, el tractament de vós només
té presència en el llenguatge jurídic i administratiu, així com aplicat a la divinitat i a altres
figures religioses, però no en els textos periodístics en general.
10.1.2. Cal evitar fer servir ell, ella, ells i elles referit a elements inanimats, és a dir, no
humans, sempre que es pugui. Amb tot, de vegades pot servir per desfer ambigüitats.
Parlem de la religió i de què se’n pot fer a escala social. [i no: *es pot fer amb ella]
Hem dissenyat un sistema informàtic nou i n’estem contents. [i no: *estem contents d’ell]
És una decisió controvertida i els sindicats se’n desmarquen. [i no: *es desmarquen d’ella]
Hi ha dos camins i cada un porta a un lloc diferent. [i no: *cada un d’ells]

Tot i que es considera poc recomanable, en algun cas es pot mantenir un
pronom fort aplicat a elements no humans. El cas més habitual és quan apareix, en
alternança amb si, darrere la preposició entre o reforçat amb mateix.
L’art té valor per ell mateix / per si mateix.
Són dos carrers paral·lels entre ells / entre si.

10.2. Pronoms personals febles

Singular

Els pronoms personals febles són elements formats per una síl·laba àtona que es
pronuncien amb el verb i poden col·locar-se davant del verb (la recull, n’hi posem) o
darrere (llegeix-lo, cuideu-nos-les). La funció principal és substituir elements sintàctics
de la frase per no haver de repetir-los, encara que en el cas dels verbs pronominals,
amb -se (discutir-se, pentinar-se), formen part del verb sense tenir cap funció sintàctica.
CD

CI

1a

em

em

2a

et

et

el
3a

la

li (hi)

Adverbial

Adverbial / partitiu

hi

en

ho
es

es
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Plural

CD

CI

1a

ens

ens

2a

us

us

els

els

les

les

es

es

3a

Adverbial

Adverbial / partitiu

hi

en

10.2.1. Reduccions de combinacions pronominals
Hi ha certes reduccions de combinacions de dos pronoms febles que són molt
recomanables de substituir per les formes correctes, per bé que siguin formes ben vives
en la parla oral i espontània.
10.2.1.1. És preferible mantenir la combinació la hi (la com a CD + hi com a CI o en
funció adverbial) en comptes de l’hi.
La hi portaré aquesta tarda, la llibreta, a la professora. [millor que: l’hi portaré]
La hi vaig trobar, la jaqueta, al concert. [millor que: l’hi vaig trobar]

La combinació l’hi és correcta quan el CD és el pronom el.
L’hi donarem, el pastís, al teu germà.

10.2.1.2. És preferible mantenir la combinació li ho (li com a CI + ho com a CD) en
comptes de l’hi.
Li ho escriu a mà, el que li han dit, a la mare. [millor que: l’hi escriu]
Això li ho farem saber quan pertoqui, a un delegat. [millor que: l’hi farem saber]

10.2.1.3. És preferible mantenir la combinació li’n (li com a CI + en en funció partitiva)
en comptes de n’hi.
A l’avi, de pastís no li’n donis. [millor que: no n’hi donis]
Li n’he comprat, de préssecs, al xef. [millor que: n’hi he comprat]

La combinació n’hi és correcta quan és el resultat de la combinació del pronom
en i el pronom hi d’haver-hi, del qual no es pot prescindir (§ 9.8.2).
N’hi ha tres que no han presentat la redacció.

10.2.1.4. No s’admet la combinació els hi (ni tampoc les formes lis i les) en els contextos
en què només se substitueix el pronom de datiu plural els.
Els hem explicat la història, als germans. [i no: *els hi hem explicat]
Els telefonaré perquè estiguin tranquils. [i no: *els hi telefonaré]
Quan elles vinguin, els agrairàs la visita que t’han fet. [i no: *els hi agrairàs]

10.2.2. Alteracions de formes pronominals en contacte amb algunes formes verbals
Cal tenir present certes alteracions de la forma dels pronoms quan s’adjunten a algunes
formes verbals, especialment provinents de la llengua oral i amb una incidència variable
entre parlars. És força recomanable, com en el cas de les combinacions de § 10.2.1.110.2.1.3, evitar-les en els textos formals.
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10.2.2.1. No s’elideix la r final de certs infinitius plans.
convèncer-lo [i no: *convence’l]

dir-vos-ho [i no: *di-us-ho]

conèixer-nos [i no: *coneixe’ns]

10.2.2.2. No s’afegeix una e final de mot a la segona persona del singular d’imperatiu
(cull, empeny, mor, promet, serveix, etc.) per evitar el contacte entre dues consonats.
serveix-lo [i no: *serveixe’l]

promet-m’ho [i no: *promete-m’ho]

10.2.2.4. No s’elideix de la s final de les formes velaritzades de la segona persona del
singular de l’imperatiu.
digues-me [i no: *digue’m]

estigues-te [i no: *estigue’t]

tingues-ho [i no: *tingueu-ho]

vulgues-nos-ho acceptar [i no: *vulgue’ns-ho]

10.2.2.5. No es redueixen les formes nos i vos a essa sonora [z], escrita ’s, quan estan
situades entre un verb imperatiu i un altre pronom.
anem-nos-en [i no: *anem’s-en]

mireu-vos-el [i no: *mireu’s-el]

fixem-nos-hi [i no: *fixem’s-hi]

poseu-vos-ho al cap [i no: *poseu’s-ho al cap]

10.2.2.6. Cal evitar la substitució dels pronoms ens (-nos) i us (-vos) per se.
porteu-vos bé [i no: *porteu-se bé]

10.2.3. Duplicació del complement indirecte amb un pronom feble
10.2.3.1. Es permet la duplicació del complement indirecte en forma de pronom de
tercera persona (li o els) davant el complement indirecte explícit, tant si aquest
complement apareix a l’esquerra o la dreta de l’oració.
Li ha donat molts de records a la Gemma. / Li ha donat molts de records, a la Gemma. /
Ha donat molts de records a la Maria.
Van concedir-li una beca a l’estudiant. / Van concedir-li una beca, a l’estudiant. / Van
concedir una beca a l’estudiant.
Els presenta el text final als directors del projecte. / Els presenta el text final, als directors
del projecte. / Presenta el text final als directors del projecte.

10.2.3.2. a) Amb alguns verbs psicològics (agradar, doldre, repugnar, etc.), de
necessitat o obligació (caldre, fer falta), i els verbs succeir, ocórrer i passar, la duplicació
és necessària perquè la construcció no resulti forçada o esdevingui impossible.
Idees tan estrambòtiques només se li ocorren al teu amic. [i no: *ocorren al teu amic]
Per què aquestes desgràcies només li passen a ella? [i no: *passen a ella]
Els entusiasma la idea de venir a veure’m. [i no: *entusiasma la idea]

b) Si el complement indirecte que acompanya algun dels verbs esmentats conté el
quantificador tothom o els indefinits ningú, algú, qualsevol, etc., es pot prescindir de
duplicar el pronom feble.
La presentació que vas fer no va agradar a ningú. [millor que: no li va agradar a ningú]
El soroll molesta a qualsevol que l’escolti. [millor que: li molesta a qualsevol]
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10.2.4. Pronoms adverbials en i hi
10.2.4.1. Cal anar amb compte de no eliminar en i hi quan són necessaris.
Aquestes eines evolucionen constantment i n’apareixen d’altres amb noves prestacions.
[i no: *apareixen]
No nego que aquesta protesta tingui una raó de fons, però no m’hi adhereixo. [i no:
*m’adhereixo]

10.2.4.2. Cal no abusar d’aquests pronoms adverbials sobretot si no queda clar a quin
antecedent fa referència i vigilar de no duplicar-lo amb un relatiu.
Estan convençuts que la cobdícia és el pitjor defecte. [i no: *n’estan convençuts]

10.2.4.3. Cal vigilar de no prescindir del pronom feble en les construccions partitives
encara que hi hagi també un pronom relatiu (§ 10.3.7.2).
Els quadres de diàleg presenten una sèrie d’opcions de les quals l’usuari en pot triar una.
[i no: *pot triar una]

Però el pronom feble és sobrer quan la construcció no és partitiva.
El dissenyador va publicar un tríptic en anglès, del qual es va fer una traducció al català.
[i no: *del qual se’n va fer una traducció al català]

10.2.4.4. Pel que fa als pronoms en i hi, només es fan servir quan hi ha un antecedent
lingüístic pròxim, si no queda una construcció molt forçada.
Què et sembla? [i no: *Què te’n sembla?]
Vine de seguida! [i no: *Vine-hi de seguida!]

10.2.5. Pronom neutre ho amb l’indefinit tot
No s’ha d’eliminar mai el pronom neutre ho quan hi ha l’indefinit tot.
Se’n desdiu i ho deixa tot a les meves mans. [i no: *deixa tot]
Porteu-ho tot a casa seva. [i no: *porteu tot]

10.2.6. Es o se davant de verb començat amb essa sorda
Davant d’un verb que comença amb el so d’essa sorda [s], és recomanable fer servir la
forma se en comptes de la forma es del mateix pronom.
Se sentien crits des de fora el pati. [millor que: es sentien]
Al final se sabrà tota la veritat. [millor que: es sabrà]
Se certifica aquell moment va marcar un punt d’inflexió. [millor que: es certifica]
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10.3. Pronoms relatius

10.3.1. Pronom relatiu que
10.3.1.1. Sempre va sense cap preposició al davant (§ 12.6.2a).
No haurien de tenir por que la gent es pronunciï. [i no: *No haurien de tenir por de que
la gent es pronunciï.]

10.3.1.2. En frases substantives pot aparèixer precedit d’article quan es pot substituir
per això o allò que.
Van debatre intensament sobre el que / allò que realment els afectava.

10.3.2. Pronom relatiu compost el qual
10.3.2.1. En el cas de les oracions explicatives, que apareixen entre comes i sempre
estableixen concordança amb el seu antecedent, es pot substituir per que.
El mòbil nou, el qual / que ja és a la venda, és molt car.
Aquelles ciutats, les quals / que van ser fundades pels romans, conserven molt pocs
vestigis de l’època romana.

10.3.2.2. Pot anar precedit de preposició i es pot substituir per què (cosa) o qui (persona).
La dona a la qual / a qui vas demanar ajuda és la meva mare.

10.3.2.3. Precedit de la preposició de fa de relatiu possessiu, que es posposa a la cosa
posseïda.
Aquesta és la universitat els estudiants de la qual surten ben preparats.

10.3.3. Pronom relatiu què
10.3.3.1. Només substitueix coses.
10.3.3.2. Sempre ha d’anar precedit de preposició i es pot substituir pels relatius
compostos el qual, la qual, els quals i les quals. És important no duplicar el relatiu amb
el pronom feble (§ 10.3.7.1).
El llibre a què / al qual et refereixes és un èxit de vendes.
La història de què / de la qual parlaves ahir era molta interessant. [i no: *de la qual en
parlaves]

10.3.4. Pronom relatiu qui
10.3.4.1. Només substitueix persones.
10.3.4.2. En oracions adjectives, es pot substituir pels relatius compostos el qual, la qual,
els quals i les quals.
L’amiga amb qui / amb la qual et vas discutir es diu Carla.
Els mossos reben una cinquantena d’alertes d’usuaris d’internet als quals / a qui han
intentat extorsionar.
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10.3.4.3. En oracions substantives, pot anar precedit d’article o demostratiu.
(Aquell) Qui no arrisca no pisca.
No li agraden els qui treballen més del compte.

10.3.5. Pronom relatiu on
10.3.5.1. Només pot substituir llocs físics reals, mai metafòrics.
A la universitat on estudia se sent poc incomprès.
El preu d’un producte serà un punt d’equilibri en què la demanda sigui igual a l’oferta. [i
no: *on la demanda sigui igual a l’oferta]

10.3.5.2. Es pot substituir per en què o en el qual, en la qual, en els quals, en les quals.
És important no duplicar el relatiu amb el pronom feble (§ 10.3.7.1).
Soc d’un poble on / en què / en el qual tots ens coneixem.
Tria les ciutats on / en què / en les quals t’agradaria viure. [i no: *on t’agradaria viure-hi]
Aquest és, clarament, un país on hi ha dues realitats nacionals diferents. [aquí no s’ha
d’elidir el pronom feble hi perquè forma part del verb lexicalitzat haver-hi (§ 9.8.2)]

10.3.5.3. Paraules com text, pàgina, apartat, web, etc., poden funcionar com a llocs físics
i, per tant, poden portar el relatiu on.
El text on / en què vaig llegir aquesta frase és massa llarg.
Hem rebut la nota de premsa on / en què / en la qual es demana disculpes per l’accident.

10.3.6. Pronoms relatius cosa que i la qual cosa
Quan l’antecedent és tota una oració, en general es recorre en tots els registres a
solucions com i això, per això, etc. També es pot optar per la qual cosa i cosa que.
La guerra a Síria és un conflicte internacional, la qual cosa és preocupant.
La guerra a Síria és un conflicte internacional, cosa que és preocupant.

És incorrecta *el que amb aquesta funció.
La posidònia és un element imprescindible perquè neteja el mar, la qual cosa permet
que es produeixi més oxigen. [i no: *el que permet que es produeixi més oxigen]

10.3.7. Duplicació de pronom relatiu i pronom feble
10.3.7.1. No s’ha d’escriure un pronom feble si a la frase ja hi ha un pronom relatiu que
fa la mateixa funció.
L’atur, el gran problema del qual ningú no parla. [i no: *del qual ningú no en parla]
És una situació a la qual ja s’ha acostumat. [i no: *ja s’hi ha acostumat]
Vol convertir-se en un centre logístic per a persones a qui es destinaran tots els beneficis.
[i no: *a qui se’ls destinaran]
Creen una aplicació des de la qual es poden vendre cactus. [i no: *des de la qual s’hi]
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10.3.7.2. El relatiu i el pronom feble en concorren en les construccions partitives, la
majoria de les quals inclouen numerals (§ 10.2.4.3).
La classificació de les inversions financeres es fa amb diversos criteris, dels quals
n’estudiarem quatre. [i no: *dels quals estudiarem]

10.3.7.3. En les oracions formades per alguns verbs que porten els pronoms hi o en
lexicalitzats (clissar-hi, haver-hi, entendre-hi, veure-s’hi, ser-hi, sortir-se’n, llepar-se’n els
dits, etc.), la presència del pronom en o hi hi és necessària.
Som-hi d’una vegada per totes!
Farem l’examen en aquesta aula, on no t’hi veus gaire. [i no: *on no et veus gaire]
Que no hi sents bé quan et parlo? [i no: *que no sents bé]

10.3.8. Fals relatiu
En alguns textos orals, sovint pot aparèixer un que considerat més aviat una conjunció
que no pas un pronom relatiu, i que es coneix amb el nom de “fals relatiu”. Cal evitar-ne
l’ús en els textos formals i fer servir algunes de les construccions vàlides descrites de
§ 10.3.1 a 10.3.6.
Per fi, s’ha investigat la zona amb aparells amb els quals / amb què han fet una radiografia
del sòl urbà. [i no: *que han fet una radiografia]
Això li va passar a la Marina, una nena de 12 anys, de la qual / de qui ara coneixem la
història. [i no: *que ara coneixem la història / *de la qual ara en coneixem la història / *de
la qual ara coneixem la seva història (amb el possessiu)]
És un imprevist contra el qual no podem fer res. / No podem fer res contra aquell imprevist.
[i no: *que no hi podem fer res / *contra el que / *contra què (les preposicions compotes
tòniques només accepten el relatiu compost)]

10.4. Ús abusiu del demostratiu aquest

10.4.1. Quan el demostratiu aquest, aquesta, aquests i aquestes funciona com a
subjecte, cal elidir-lo.
Vaig veure la pel·lícula que em van recomanar però no em va agradar gens. [i no: *però
aquesta no em va agradar gens]

10.4.2. Sempre que sigui possible, s’ha de substituir per un pronom feble.
La víctima ha dit que va anar a una festa i no s’hi va sentir a gust. [i no: *i no es va sentir
a gust en aquesta]

[ 115 ]

11. Adverbis
11.1. Adverbis acabats en -ment

11.1.1. Els adverbis acabats en -ment sempre es formen a partir de la forma femenina
dels adjectius qualificatius. A més, aquests adverbis conserven l’accent de la forma de
la qual deriven.
exclusiva → exclusivament

difícil → difícilment

feliç → feliçment

ràpid → ràpidament

11.1.2. Quan en un text apareixen coordinats dos o més adverbis acabats en -ment, es
repeteix en tots dos casos la terminació.
L’empresa ha reaccionat ràpidament i eficaçment. [i no: *ràpida i eficaçment /
*ràpidament i eficaç]

11.1.3. L’opció preferible en els casos de § 11.1.2, però, és fer servir una perífrasi
alternativa als adverbis en -ment com d’una manera + adjectiu + i + adjectiu, o des del /
des d’un punt de vista + adjectiu + i + adjectiu.
L’empresa ha reaccionat d’una manera ràpida i eficaç.

11.1.4. Quan modifiquen tota una oració, duen coma al darrere si inicien frase. Si
apareixen al mig, van entre dues comes. Si apareixen al final, van precedits d’una coma.
Francament, no entenem la vostra actitud.
No entenem, francament, la vostra actitud.

11.2. Adverbis de negació

11.2.1. Com a norma general, es fa servir la doble negació (s’afegeix l’adverbi no) a les
frases on surtin adverbis com cap, enlloc, mai, ningú, res, tampoc o ni.
Cap dels metges no ha confirmat el final de l’epidèmia. [i no: *Cap dels metges ha
confirmat el final de l’epidèmia.]
Ni els experts ni el públic no han criticat l’obra. [i no: *Ni els experts ni el públic han
criticat l’obra.]

11.2.2. En oracions negatives, interrogatives i condicionals no s’utilitza el sintagma
alguna cosa, sinó que es substitueix per res.
No se’n sap res de la desaparició. [i no: *No se’n sap alguna cosa de la desaparició.]
Que voleu res? [i no: *Que voleu alguna cosa?]
Si necessites res, ja saps que pots comptar amb mi. [i no: *si necessites alguna cosa]

11.2.3. Així mateix, tampoc no s’utilitza l’adjectiu molt, sinó gaire en singular o gaires en
plural (§ 8.4.1b), en oracions negatives, interrogatives i condicionals.
No vol que facin gaire soroll. [i no: *No vol que facin molt soroll.]
Que t’has esperat gaire temps? [i no: *Que t’has esperat molt temps?]
Si arriba gaire tard, ja no hi haurà ningú. [i no: *Si arriba molt tard, ja no hi haurà ningú.]
Dubto que tinguin gaires ganes d’explicar-t’ho. [i no: *dubto que tingui moltes ganes]
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11.3. Adverbis de dubte

Amb els adverbis de dubte (potser, tal vegada, probablement, segurament, etc.), el verb
ha d’anar en indicatiu i no pas en subjuntiu.
Probablement s’equivoca, però l’heu d’ajudar. [i no: *probablement s’equivoqui]
Pots començar quan ja hi sigui tothom, perquè potser jo arribaré tard. [i no: *arribi tard]

11.4. Adverbis de quantitat

11.4.1. Adverbis tan i tant
a) Davant d’un adjectiu, un adverbi o un sintagma preposicional sempre cal fer servir
l’adverbi tan.
Creuen que la manifestació d’aquest 8 de març va ser tan important com la de l’any
passat.

b) En canvi, davant d’un nom es fa servir la forma tant. Pel que fa a la preposició,
consulteu § 11.4.2a.
No tinguis tants (de) prejudicis.

c) Així mateix, també s’utilitza tant per complementar un verb o per introduir dos
elements idèntics.
Ha llegit tants diaris que ja no sap quina informació és certa.
Tant l’equip femení com masculí de futbol juguen aquest dissabte.

11.4.2. Quantitatiu + de + substantiu
a) Amb els adverbis quant, molt, poc, tant, prou, bastant i força és optatiu afegir la
preposició de davant de substantiu (§ 8.4.2).
Fa bastant (de) fred.

Trobareu molts (de) clips a l’estoig.

b) Amb els adverbis gens, gota, tot, una mica, un xic, un munt, un tros, etc., és obligatori
afegir la preposició de davant de substantiu.
No en tinc gens de ganes.

Que voldràs una trosset de xocolata?

c) Amb alguns adverbis com que, massa, més, menys i gaire no cal fer servir la
preposició de davant de substantiu.
Tinc massa ganes de sortir de casa. [i no: *Tinc massa de ganes de sortir de casa.]
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12. Preposicions i locucions prepositives
12.1. Preposicions en les expressions temporals

Les expressions temporals solen fer la funció d’adjunt del predicat, és a dir, afecten el
verb. En aquest apartat, però, no es tracten quan fan altres funcions, com de subjecte (El
segle passat ha estat devastador) o d’atribut (El mes de març més gèlid des que tenim
registres va ser el març passat). La taula següent en mostra els usos més freqüents:
Període
Dècades, segles,
mil·lennis
Èpoques, edats,
eres
Anys

Preposició

Exemples
Va néixer a la dècada dels noranta.

a

Com és l’educació diferenciada al segle XXI?
Posa fi a / en l’era dels descobriments.

a / en

A / En l’edat mitjana, hi havia el sistema feudal.

Ø

L’any / El 1936 va esclatar la Guerra Civil Espanyola.

en

Es va morir en any de traspàs.

de

El febrer de / del 2018 va ser tràgic.

a

La Filmoteca de Catalunya tanca a l’agost.

per

Diu que vindrà pel març, però creu-t’ho.

Mesos

Per l’abril, aigües mil.
Ø

[acompanyats d’un

complement]

Setmanes,
quinzenes
Dies del mes

Ens vam separar el (mes de) gener del 88.
Us examinareu de les PAU la setmana vinent.

Ø

L’atur baixa aquesta segona quinzena.

Ø

Va signar el conveni el dia 1 de desembre.

Ø

[com a noms, amb

article i sense preposició]

Ø
Dies de la
setmana

El juliol vinent no farem vacances.

El dilluns 22 serà el seu aniversari.

[com a adverbis, és a

dir, quan es refereix al
dia

de

la

setmana

immediatament anterior
o posterior, sense article

Dissabte hi tornaré.
La classe es reprendrà divendres.
Va ploure dimecres?

ni preposició]

Parts del dia

Hores
Estacions,
períodes

Altres

en

Aquest any Sant Jordi cau en diumenge!

a

La manifestació serà a la tarda.

de

Han trucat de matinada.

Ø

Em va demanar de veure’ns el matí de dimecres.

a

Quedarem a les quatre.

a / en

Ves a veure’ls en / a una hora prudent.

Ø

Sempre avisa un quart abans d’arribar.

a / en / per

A l’estiu no em veureu el pèl.
Per Pasqua has de regalar la mona.

a principis / inicis /

A principis de setmana, truqueu-li.

començaments de

A començaments de febrer, sempre ens neva.

a mitjans de

Ens vam conèixer a mitjans d’any.

a finals / final de

Com arribareu a finals / final de mes?
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12.1.1. Com a norma general, es fa servir la preposició a en sentit puntual i en en sentit
duratiu per referir-nos a parts del dia, mesos, estacions de l’any.
Vindran a les cinc / a la tarda / al (mes de) gener / a l’estiu. [sentit puntual]
Ho faré en un matí / en una setmana / en els propers mesos. [sentit duratiu]

12.1.2. La preposició a també es fa servir per expressar terme final.
Arribaran a fi de mes / d’aquí a tres setmanes.

12.1.3. Ara bé, es fa servir en en sentit puntual davant de substantius, qualificatius,
demostratius, indefinits, numerals i davant d’infinitiu en oracions temporals (§ 9.3.3).
En dies així tot surt al revés.

El va trobar en entrar al despatx.

Va nevar en plena primavera.

12.1.4. S’elideix la preposició quan s’indica un temps concret i determinat, és a dir, quan
el substantiu indicador de temps:
a) Va precedit per un determinant indefinit.
algun dia

un matí

b) Va precedit per un demostratiu.
aquesta tarda

aquell any

c) Té algun complement.
el mes entrant

el juny vinent

la tardor passada

l’any 2011

12.1.5. Els segles s’escriuen només amb la preposició a.
Aquest edifici es va construir al segle XX. [i no: *el segle XX / *en el segle XX]

12.1.6. a) Les expressions distributives poden anar amb la preposició a o sense.
quatre dies (a) la setmana

cinc vegades (a) l’any

b) També admet la preposició per en expressions de freqüència.
tres cops per setmana

12.1.7. És preferible que les expressions del tipus a mitjans (de), a finals de, a principis
de, a començaments de, etc., vagin amb plural.
A principis de setembre, es publicarà la novel·la. [millor que: a principi de setembre]
Es creu que pot ser de mitjans de segle VIII. [millor que: a mitjan (de) segle VIII]

12.2. Preposicions a i en en expressions de lloc

12.2.1. En català, les dues preposicions per expressar localització són a i en. Com a
norma general, s’utilitza a davant de llocs físics i reals, mentre que en es reserva per a
llocs metafòrics (textos, documents, llibres, reunions, institucions, etc.).
La manifestació s’ha convocat al centre de Barcelona.
Podeu trobar més informació en els llibres de la bibliografia.
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12.2.2. Quan el lloc físic va introduït per un demostratiu (aquest, aquell) o un indefinit
(un, algun), es canvia la preposició a per en.
Control policial a l’entrada de la parada de metro de Llacuna.
En aquest barri no hi ha res.
La conferència es farà en una de les aules de la UPF.

12.3. Preposicions en mitjans de transport

La preposició que es fa servir abans d’un mitjà de locomoció és amb, tot i que també és
correcta la preposició en.
Van arribar amb / en avió.

Només s’utilitza la preposició a en aquests sintagmes:
a cavall

a coll

a peu

a collibè

12.4. Preposició a i complement directe

12.4.1. En català, no es posa mai la preposició a davant de complement directe. Per a
la transitivitat i intransitivitat dels verbs, vegeu § 9.5.
La fiscalia ha vist necessari avisar els mossos d’esquadra. [i no: *avisar als mossos]
Aquesta gestió afecta el negoci del Roger. [i no: *afecta al negoci]
Vol informar els estudiants de la data nova de l’examen. [i no: *informar als estudiants]
Amb aquest projecte ajudeu les persones discapacitades [i no: *ajudeu a les persones]
Saluda les amigues sense mirar-les a la cara. [i no: *saluda a les amigues]

12.4.2. Ara bé, hi ha alguns casos en què la preposició a és obligatòria:
a) Si el complement directe és un pronom fort, que està duplicat per un pronom feble.
Em volen convidar a mi, no a tu.

b) Si el complement directe està duplicat per un pronom feble de primera o segona
persona del plural (ens, us).
Ens han convidat a totes tres.

No us ha parlat a tots.

c) Si l’oració expressa reciprocitat i hi ha un pronom feble plural.
Vam mirar-nos l’un a l’altre.

d) Quan hi ha alteració de l’ordre sintàctic bàsic (subjecte + verb + complements), així
com en el cas d’un complement directe humà o animat desplaçat, reprès per un pronom.
A la meva germana la duran amb taxi.
Aquestes notícies no els afecten, als comerciants.

f) En construccions comparatives en què no s’expressa el verb.
L’estima igual que a un fill. [= L’estima igual que estima un fill.]
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g) Amb el relatiu qui, sobretot (però no només) quan el verb és psicològic, com agradar,
molestar, preocupar, alegrar, odiar, admirar, etc. (§ 9.5.4).
La mesura va molestar a qui hi estava en contra.

h) Per evitar ambigüitats, amb el relatiu el qual i els interrogatius i exclamatius qui, quins
i quants.
Parlaré amb l’estudiant a la qual va agredir la seva companya. [= L’estudiant va ser
agredida.] (≠ Parlaré amb l’estudiant, la qual va agredir la seva companya. [= L’estudiant
va ser agressora.])

12.4.3. Hi ha casos en què és optatiu posar-hi la preposició a:
a) En oracions coordinades i comparatives amb verb explícit.
T’han convidat a tu i als / els teus amics.

b) Si el complement directe és un quantificador pronominal referit a persones (tothom,
cadascú, cada u, qualsevol, ningú, molts).
Van convidar (a) tothom.

Sortosament, l’alerta no afecta (a) ningú.

L’única excepció és amb el mot algú, que quan fa la funció de complement
directe no va introduït per cap preposició.
Segur que coneixes algú que també ho sap. [i no: *coneixes a algú]

c) Amb el relatiu qui sense antecedent explícit.
Trobarem (a) qui va promoure el boicot.

12.5. Preposicions i complements verbals

Els complements verbals s’han d’introduir amb la preposició correcta i no fer-ne servir
una per una altra: advertir (una cosa a algú o bé algú d’una cosa), avisar (algú d’una
cosa), col·laborar amb (algú), col·laborar en (alguna cosa), contribuir a, emparar-se amb
(‘protegir-se’), escapar-se de, participar de (‘compartir’), participar en (‘prendre part’),
respondre a (algú o una qüestió), entre d’altres.
Cal que els monitors adverteixin la canalla del perill de perdre’s.
Amb aquesta publicació contribuïm a la difusió de la cultura. [i no: *contribuïm en]
Vam poder participar de l’alegria del moment. [i no: *participar en]
Respon a les preguntes dels periodistes amb evasives.

En els complements verbals introduïts amb una preposició s’han de tenir en
compte els fenòmens d’alternança i elisió de preposicions davant d’infinitiu i la conjunció
que (§ 12.6).

12.6. Alternança i elisió de preposicions

Davant de nom pot haver-hi qualsevol preposició (a, de, en, amb). Tanmateix, cal vigilar
quan apareixen davant d’infinitiu (§ 12.6.1) i de la conjunció que (§ 12.6.2).
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12.6.1. a) Davant d’infinitiu, les preposicions amb i en s’han de canviar per les
preposicions a o de.
Pau Gasol és el primer català a guanyar l’anell de campió. [i no: *en guanyar]
La reforma consisteix a renovar el paviment de les voreres. [i no: *en renovar]
Compte a demanar el mateix a tots dos llocs. [i no: *amb demanar]
L’amenaçaven d’expulsar-lo. [i no: *amb expulsar-lo]

En les expressions tenir relació amb i tenir a veure amb, es manté amb.
Aquest problema muscular té relació amb perdre pes.
Fer vaga no té res a veure amb manifestar-se.

Amb les expressions tenir-ne prou i haver-n’hi prou és possible la preposició
amb igualment.
En té prou amb dormir cinc hores al dia.
No n’hi ha prou amb estudiar a casa, també cal estar atent a classe.

b) L’únic cas en què és correcte l’ús de la preposició en davant d’infinitiu és quan té valor
temporal o causal (§ 9.3.3). En aquest sentit, cal evitar l’ús de l’estructura al + infinitiu.
En parlar dels fets, intentem no donar massa detalls. [i no: *al parlar dels fets]
En sentir-se trist, va apagar la ràdio. [i no: *al sentir-se trist]

12.6.2. Davant de la conjunció que no hi pot haver cap preposició (§ 10.3.1.1).
Ha insistit que els manifestants no van accedir al recinte. [i no: *ha insistit en que]
No hi ha manera que parli amb ells. [i no: *no hi ha manera de que parli]

En cas que l’oració quedi estranya o forçada, a vegades es pot incloure algun
altre element, com els sintagmes nominals el fet que, la idea que o la possibilitat que.
Ha insistit en el fet que els manifestants no van accedir al recinte.

12.7. La preposició de

12.7.1. Complements regits
Hi ha certs complements regits que van encapçalats obligatòriament per la preposició
de i no per a.
contradictori de

pudor de

diferent de

por de

fer cas de

repàs de

fer esment de

treure profit de

olor de

vestit de ratlles

Però:
olla a pressió
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12.7.2. Valor partitiu
Cal afegir la preposició de en els casos següents:
a) Després d’un quantitatiu.
N’ha demanat tres de color vermell.

b) Davant d’un element desplaçat que dins de la frase es representa amb el feble en.
N’han demanat tres, de roses vermelles.

12.8. Preposicions per i per a

12.8.1. Davant de SN, adverbis i conjuncions
a) La preposició per serveix per expressar les nocions d’agent, causa, propòsit, mitjà,
opinió, manera, localització espacial, durada i localització temporal.
Les manifestacions van ser convocades pels sindicats. [agent]
Detingudes quatre persones per tràfic de cocaïna. [causa]
Funden l’organització per la independència judicial. [propòsit; i també: per a la
independència judicial (finalitat)]
Això ho heu de comunicar per correu electrònic. [mitjà]
Pel / Per al Sergi, és més productiu treballar a primera hora del matí. [opinió]
El van conèixer per casualitat. [manera]
Com cada vespre, es passeja pel parc. [localització espacial]
L’han contractat per dos anys sencers. [durada]
Per Nadal, sempre fa bon temps. [localització temporal]

La preposició per introdueix complements de règim en una sèrie de verbs
(apostar, caracteritzar-se, decidir-se, lluitar, etc.) i també introdueix el complement
d’alguns noms i adjectius relacionats amb els verbs anteriors: aposta, admiració, etc.
Aposten per una millor qualitat. [i també: Han fet l’aposta per una millor qualitat.]
El disseny es caracteritza per la creativitat.

b) La preposició composta per a serveix per expressar les nocions de destinatari,
finalitat, utilitat, inclinació cap a una professió, opinió i futur.
Cita per als amants de la cuina. [destinatari]
Vist per a sentència. [finalitat]
Aquesta pastilla és per a la tos. [utilitat]
De petita, anava per a professora de llengües. [inclinació]
Per (a) la Mireia, és més productiu treballar a primera hora del matí. [opinió]
Ho deixem per al dia 30, si no hi ha res de nou. [futur]

12.8.2. Davant d’infinitiu
Davant d’infinitiu sempre es fa servir la preposició per (§ 9.3.2.1).
Torna a la capital catalana per atendre al seu pare malaltís.
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12.9. Preposicions com i com a

12.9.1. L’adverbi de comparació com s’utilitza quan significa ‘de la mateixa manera que,
igual que’.
El 3 d’octubre va ser tan important com l’1.

12.9.2. a) La locució prepositiva com a es fa servir amb el sentit d’‘en qualitat de, en
concepte de’.
L’Atlètic Balears no aconsegueix alçar-se com a campió a Badalona.

b) La preposició a s’elideix quan va davant d’un article determinat o indeterminat (el, la,
un, una, etc.), d’un demostratiu (aquest, aquell, etc.) o dels indefinits quelcom i algun.
Els cavalls es fan servir com una medicina terapèutica. [i no: *com a una medicina]

12.10. Preposicions fins i fins a

La preposició composta fins a pot tenir valor espacial (§ 12.10.1) o temporal (§ 12.10.2).
Hi ha casos en què, segons el valor oracional, s’ha de reduir sense la preposició a.

12.10.1. Valor espacial
12.10.1.1. Cal fer servir la preposició composta fins a:
a) Davant d’un nom o d’un sintagma nominal, excepte els que van encapçalats per un
demostratiu.
Va anar fins a Plaça Catalunya per agafar el ferrocarril.
Va anar fins aquest carrer per agafar el metro.

b) Davant d’un infinitiu.
Va continuar caminant fins a arribar al campus del Poblenou.

12.10.1.2. Cal fer servir només fins:
a) Davant dels adverbis aquí, allà i allí.
Hauràs d’anar fins allà per visitar l’exposició.

b) Davant d’algunes preposicions com ara arran o enfront.
Aquest edifici l’han enderrocat fins arran de terra.

12.10.1.3. Es pot fer servir fins o fins a indistintament en els casos següents:
a) Davant de l’interrogatiu i relatiu on.
No sé fins (a) on he d’anar.

b) Davant de les proposicions dalt, dins / dintre, prop, fora, davant o darrere.
Hauríeu d’anar fins (a) dalt de l’edifici.
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12.10.2. Valor temporal
12.10.2.1. Cal fer servir fins a:
a) Davant d’expressions temporals que, quan s’escriuen sense la preposició fins, ja van
introduïdes per a.
No començarem la classe fins a les 9 del matí.

b) Davant d’un infinitiu.
Continuarem investigant fins a trobar una vacuna.

12.10.2.2. Cal fer servir fins:
a) Davant d’oracions subordinades introduïdes per la conjunció que.
No podrem sortir de casa fins que no s’aturi la pandèmia.

b) Davant de construccions temporals amb el verb fer.
Fins fa quatre dies, érem feliços a casa.

c) Davant de sintagmes preposicionals diversos i les preposicions abans i després.
No tornaran fins després de dinar.

El metro no arriba fins d’aquí cinc minuts.

d) Davant d’adverbis de temps.
Fins aviat!

Fins avui no n’he sabut res.

e) Davant dels noms dels dies de la setmana sense article.
No vindran fins dimecres que ve.

12.10.2.3. Es pot utilitzar, de manera indistinta, fins o fins a:
a) Davant de dates concretes.
No obriran els teatres fins (a) l’1 de setembre.

b) Davant de determinants demostratius (aquest, aquell).
Mantindrem les negociacions fins (a) aquella data i després ens plantarem.

12.11. Preposicions cap i cap a

12.11.1. La preposició composta cap a indica orientació, a més de direcció i localització
espacial i temporal aproximades, i també quantitat aproximada.
Mira cap a l’esquerra.
Es creu que va escriure la narració cap al 1870. [sentit aproximatiu]
En aquesta aula hi caben cap a cinquanta estudiants. [sentit aproximatiu]

12.11.2. La preposició cap a es redueix a cap davant d’adverbis demostratius i
d’adverbis i preposicions de relació espacial (amunt, avall, endavant, endarrere, enfora,
endins, enllà, ençà).
Veniu cap aquí.
Mou-te cap enfora.
Empeny la taula cap endavant.
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12.11.3. L’ús de la preposició composta és optatiu amb l’interrogatiu i relatiu on, les
preposicions dalt i dins / dintre i els determinants demostratius (aquest, aquell).
Cap (a) on aneu?
Aneu cap (a) dins, que comença a refrescar.

12.12. Coordinació de les preposicions amb i sense

12.12.1. Quan es coordinen dos sintagmes preposicionals introduïts per les preposicions
amb i sense, respectivament, per indicar una alternativa o contraposició, es pot elidir el
complement de la preposició sense.
Vols el cafè amb llet o sense?

A la fleca hi trobareu pa amb gluten i sense.

12.12.2. Sempre que l’ordre de les preposicions és invers cal repetir el nom.
Se celebrarà igualment, sense assistents o amb assistents.

12.13. Contactes preposicionals

12.13.1. Quan coincideixen dues preposicions àtones seguides, es produeix una
combinació molt forçada que cal evitar mitjançant altres reformulacions.
L’exposició, a més de la col·laboració de diverses entitats socials, té el suport de
l’entitat. [i no: *a més d’amb la col·laboració]
Has de girar a la dreta en lloc de girar a l’esquerra. [i no: *en lloc d’a l’esquerra]

12.13.2. a) Ara bé, hi ha algunes expressions en què el contacte de dues preposicions
àtones sí que es manté, com ara de per vida, de per viure o de per aquí.
b) L’expressió d’altres també admet el contacte amb una preposició simple, excepte
quan sigui de o des de.
No es queixa d’aquests problemes sinó d’uns altres. [i no: *No es queixa d’aquests
problemes sinó de d’altres.]

12.14. Altres qüestions relacionades amb les preposicions

12.14.1. Són vàlides les locucions tant en relació amb com amb relació a. En cap cas,
no s’admet *en relació a.
Han detingut un home en relació amb els artefactes explosius trobats dissabte.
Amb relació als partits, tot apunta que queden anul·lats fins a nou avís.

12.14.2. Amb sentit temporal, la construcció *a falta de + període de temps no és
adequada, per la qual cosa cal fer servir la construcció quan + verb conjugat + període
de temps.
Quan faltin cinc minuts per acabar la classe, m’aviseu. [i no: *a falta de cinc minuts]
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12.14.3. La locució prepositiva a nivell de és adequada amb sentit físic per expressar
una situació al mateix pla horitzontal i amb sentit literal, però no és adequada amb valor
figurat. Amb aquest darrer valor es pot recórrer a una altra preposició o locució
prepositiva o un adverbi, segons el cas. Sovint n’hi ha prou amb eliminar la locució.
Aquesta nit pot arribar a nevar a nivell del / de mar.
Pel que fa a les residències, no s’ha detectat cap nou cas de coronavirus. [i no: *a nivell
de les residències]
Aquesta actriu és famosa mundialment. [i no: *a nivell mundial]
És important resoldre els problemes empresarials. [i no: *a nivell empresarial]

12.14.4. Amb el sentit d’igualtat, la locució prepositiva vàlida és igual que. No s’admet,
en cap cas, la locució *a l’igual que.
Igual que nosaltres, ens agafen unes ganes boges de plegar. [i no: *a l’igual que
nosaltres]

12.14.5. a) La locució prepositiva a base de és correcta quan significa ‘prenent com a
fonament’. Amb el sentit d’insistència o repetició les locucions prepositives adequades
són a còpia de, a força de, a cop de o per mitjà de, entre d’altres.
Se servirà un àpat a base de peix i verdures.
Ha après a còpia de / a força de caure i aixecar-se. [i no: *a base de caure i aixecar-se]
A còpia / A força d’insistir-hi, ens han atès finalment. [i no: *a base d’insistir-hi]

b) Amb el sentit de ‘tenint com a base o element de referència’ no s’admet la locució *en
base a. Amb aquest sentit cal recórrer a locucions com d’acord amb, a partir de / partint
de, segons, etc.
D’acord amb la llei, van actuar d’aquesta manera. [i no: *en base a la llei]
Aquesta afirmació, partint dels clàssics, és errònia. [i no: *en base als clàssics]
Segons els resultats obtinguts, prendrem una decisió o una altra. [i no: *en base als
resultats]
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13. Conjuncions i locucions conjuntives
Les conjuncions són mots que fan de nexe entre els constituents d’una oració composta
amb verbs conjugats. Les conjuncions coordinades enllacen elements sintàcticament
equiparables (mots, sintagmes o oracions) i les conjuncions subordinants enllacen
elements jeràrquicament diferents. Els nexes conjuntius poden estar constituïts per un
sol mot o més d’un mot. En el primer cas, es parla de conjuncions simples o conjuncions
i en el segon, de locucions conjuntives.

13.1. Principals conjuncions simples

Coordinació

Conjunció

Tipus

Exemples

i

copulativa

Vam sopar i vam anar al cinema.

ni

copulativa

No ha vingut ni ha donat cap explicació.

o

disjuntiva

Plourà o farà sol?

però

adversativa

M’ho va comentar, però no li vaig fer cas.

sinó

adversativa

No ho va fer ell, sinó la seva mare.

que

completiva

Sembla que li ha agradat la pel·lícula.

temporal

Mentre vas a comprar, escombraré el menjador.

completiva

No sabia si arribaria a temps.

condicional

Si el vols conèixer, hauràs d’esperar.

causal

No ha anat de viatge perquè està malalt.

final

Necessita un permís perquè pugui sortir del país.

completiva

He sentit com obria la porta.

comparativa

Ho fan tan bé com poden.

Subordinació

mentre
si
perquè
com

13.2. Conjuncions de coordinació

13.2.1. Sinó / si no
Cal distingir la conjunció adversativa sinó de si no (conjunció condicional + adverbi de
negació).
No has de parlar amb aquesta professora sinó amb l’altra.
L’important no és què aprenem sinó què fem amb el que sabem.
Si no us compenetreu, no podreu aconseguir el que us proposeu.
Què es podia fer, si no?

13.2.2. Doncs amb valor causal
La conjunció doncs només pot expressar una idea de conseqüència o conclusió i equival
a ‘per tant’. Així, és incorrecta quan introdueix oracions que expressen causa i cal
substituir-la per perquè, ja que, que, etc., en els casos en què tingui aquest sentit.
Suposem, doncs, que tothom qui s’hi ha inscrit té uns coneixements mínims.
Cal potenciar la llengua, perquè / ja que sovint la desmereixem. [i no: *doncs sovint]
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13.3. Conjuncions de subordinació

13.3.1. Conjunció completiva que
La conjunció completiva que introdueix una frase i, per tant, no es pot ometre.
Esperem que aquesta informació us sigui molt útil. [i no: *esperem aquesta informació]
Demanem que llegiu detingudament la proposta que us fem. [i no: *demanem llegiu]
A ells sí que els agraden les pel·lícules mudes. [i no: *sí els agraden]

13.3.2. Perquè / per què / per a què
13.3.2.1. La conjunció perquè funciona en els casos següents:
a) Per expressar causalitat (el verb va en indicatiu).
El canvi climàtic és diferent dels anteriors canvis que hi ha hagut a la Terra perquè no
està provocat per causes naturals.

b) Per expressar finalitat (el verb va en subjuntiu).
Els aliats van enviar el tractat al govern socialdemòcrata alemany perquè el signés.

c) Per substituir els substantius motiu, raó o explicació.
Ha explicat a Diari de Barcelona el perquè del final del programa.

13.3.2.2. Per què, escrit separat, pot actuar com a:
a) Pronom interrogatiu en frases interrogatives directes o indirectes.
Per què fan vaga els treballadors del metro?
Vol preguntar-li per què va trigar tant a respondre-li.

b) Relatiu i, per tant, equival a ‘pel qual’ (i flexió).
S’han revelat els motius per què / pels quals va explotar la central.

13.3.2.3. La construcció per a què només s’admet en oracions interrogatives directes o
indirectes que indiquen destinació o finalitat. En aquest cas, l’interrogatiu què es pot
substituir per quina cosa.
Per a què es fas servir les tisores? [= Per a quina cosa fas servir les tisores?]

13.4. Principals locucions conjuntives

Les locucions conjuntives solen ser subordinants. Es formen, principalment, amb una
preposició seguida d’un nom o adverbi i la conjunció que (a mesura que, en tant que) o
amb una conjunció simple o un adverbi seguit de la conjunció que (com que, així que).
Forma
prep. + nom + que
prep. + adv. + que

Locució

Exemples

a mesura que

A mesura que avanci el curs, ho anirem veient.

de manera que

Ja coneix la notícia, de manera que no cal dissimular.

en tant que

Eviteu, en tant que sigui possible, aquesta expressió.

per bé que

Finalment va cedir, per bé que no volia.
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Forma
conjunció + que

adverbi + que

Locució

Exemples

com que

Com que no ha fet la feina, no podrà participar.

mentre que

Tu treballes, mentre que ell viu de renda.

així que

Ha estudiat molt, així que aprovarà segur.

ja que

Ja que portes dos barrets, deixa-me’n un.

encara que

Anirem d’excursió encara que faci mal temps.

només que

Només que arribi un minut tard, la mare s’enfada.

sempre que

Faré la feina, sempre que em faciliti les dades.

13.5. Altres qüestions relacionades amb les conjuncions

13.5.1. a) La construcció no obstant s’utilitza sovint amb el pronom això anteposat o
posposat.
No obstant això, / Això no obstant, la repercussió més preocupant és el canvi en la forma
de les protestes. [millor que: no obstant]

b) També es fa servir, més esporàdicament, com una preposició, introduint un sintagma
nominal definit.
No obstant les crítiques, el president del Barça no ha fet declaracions.

13.5.2. Són preferibles les formes pel que fa a i referent a. La locució quant a no es
considera recomanable. No s’admet, en cap cas, *en quant a.
No hi ha restriccions pel que fa a / referent a l’estil de l’artista. [millor que: quant a]

13.5.3. La construcció arran de expressa conseqüència. No s’admet *arrel de.
Arran de l’incident, nombroses companyies aèries han cancel·lat tots els seus vols.

13.5.4. La construcció correcta en català és sempre que, i no s’admet, en cap cas, les
construccions *sempre i que ni tampoc *sempre i quan.
Sempre que corro, ho faig pensant en la meva salut.
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14. Concordança
14.1. Concordança en el sintagma nominal

14.1.1. La concordança en el sintagma nominal pot ser entre determinats, noms i
adjectius, i pot ser de gènere o de nombre. Quan al sintagma nominal hi ha dos o més
noms coordinats que tenen un adjectiu comú, l’adjectiu es fa en plural. Si els dos noms
tenen un mateix referent, però, l’adjectiu es fa en singular.
art i cultura contemporanis

polític i filòsof català

14.1.2. Si hi ha dos adjectius o més que acompanyen un nom en plural, es fa la
concordança segons el sentit. Si el nom en plural és una suma de pluralitats, els
adjectius són el plural.
les tradicions catalanes i espanyoles = les tradicions catalanes i les tradicions espanyoles
[perquè hi ha més d’una tradició]

14.1.3. En canvi, si el nom en plural és una suma de singularitats, els adjectius que
l’acompanyen van en singular.
les llengües catalana i espanyola [= una llengua catalana i una llengua espanyola]

14.1.4. En els adjectius coordinats, el nom pot anar tant en singular com en plural.
el primer i el segon trimestre / el primer i el segon trimestres

14.2. Concordança entre el pronom i el seu referent

14.2.1. Quan un complement directe o indirecte es pronominalitzen, el pronom feble ha
de concordar en nombre amb el complement. Si el complement és un sintagma nominal
singular, el pronom ha de ser singular i, si el complement és un sintagma nominal plural,
el pronom ha de ser plural.
He de telefonar-li, a la Laia.
No hi haurà postres fins que no te les acabis, les llenties.

14.2.2. Quan el pronom feble fa referència a un nom col·lectiu, ja sigui implícit o explícit
en la frase, es prefereix fer la concordança en plural.
L’equip directiu admet que la decisió els ha afectat.
De les coses que més els ha afectat (a l’entitat), la principal és la baixada del sou.

14.3. Concordança del participi

14.3.1. El participi pot indicar una noció temporal acabada, equivalent a ‘un cop feta tal
cosa’, ‘dita’, ‘duta a terme’, ‘vista’, ‘exposada’, etc.
Escoltades les intervencions, es dona per acabat el ple.
Restaurada la casa, ens hi traslladarem ben aviat.
Dit això, passeu-vos-ho molt bé durant les vacances.
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14.3.2. a) El participi dels temps compostos (ha comprat, havien llegit) pot concordar
amb el complement directe de tercera persona quan és un pronom feble.
L’havia escoltada. [= Havia escoltat la petició.]
L’han feta pública. [= Han fet pública la seva relació.]
Les has impreses per a demà? [= Has imprès les fotocòpies per a demà?]

b) Així doncs, en les formes de plural, el participi també es pot mantenir invariable, en
masculí singular.
No l’he vist. [= el gos]

No els he vist [= els rellotges]

No l’he vist. [= la càmera]

No les he vist. [= les claus]

14.4. Concordança dins d’un sintagma lexicalitzat

14.4.1. En un sintagma lexicalitzat, la formació del plural i la concordança depenen dels
elements que constitueixen el sintagma: dos noms, un nom i un adjectiu, un nom seguit
d’un sintagma preposicional o dos noms coordinats.
14.4.2. Pel que fa als compostos formats per nom + nom, s’acostuma a escriure en plural
només el primer element i el determinant (§ 7.2.9).
decret llei / decrets llei

cafè concert / cafès concert

camió cisterna / camions cisterna

ciutat dormitori / ciutats dormitori

14.4.3. En els sintagmes formats per un nom i un adjectiu, es fa la concordança amb els
dos elements.
clau anglesa / claus angleses

flauta travessera / flautes travesseres

14.4.4. En els sintagmes formats per un nom seguit d’un sintagma preposicional
(especialment amb la preposició de), el plural es fa només en el primer substantiu. Si el
substantiu del sintagma preposicional està en plural, s’ha de mantenir en plural.
pla d’estudis / plans d’estudis

carta de recomanació / cartes de recomanació

14.4.5. En els sintagmes lexicalitzats per dos noms coordinats amb la conjunció i,
normalment s’escriuen tots dos noms en plural. Això no obstant, hi ha excepcions.
paga i senyal / pagues i senyals

punt i coma / punts i coma

14.5. Concordança entre el subjecte i el verb

14.5.1. El subjecte i el verb han de concordar en persona i en nombre. Per això, cal
saber quin és l’element central a què fa referència el verb i, així, evitar concordances
falses.
Aquest llibre l’han escrit l’autor d’un best-seller i el director de Merlí. [i no: *Aquest llibre
l’ha escrit l’autor d’un best-seller i el director de Merlí.]

14.5.2. Pel que fa als noms col·lectius, encara que tinguin un significat plural, sempre
es fa la concordança amb el verb en singular.
L’equip ha tornat a guanyar.

L’alumnat de segon de batxillerat fa tot el que pot.
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Quan es fa referència a persones amb el nom gent, s’admet la concordança tant
en singular com en plural.
La gent de la capital ha / han entrat en pànic després de sentir l’explosió.
Què vol / volen aquesta gent?

Amb el nom de grups artístics i musicals és possible la concordança tant en
singular com en plural.
Oques grasses torna / tornen a actuar al Palau Sant Jordi.
Els Beatles va / van notar la pèrdua de John Lennon.

14.5.3. Amb construccions partitives, és preferible utilitzar el verb en singular.
La majoria de votants no vol que es prengui aquesta mesura.
El 30 % dels enquestats ha confirmat que tenen parella estable.
La resta dels diputats va marxar de la cambra.
Una part de la societat hi està en contra.

14.5.4. Amb construccions del tipus un dels (+ nom) que, s’opta preferentment pel verb
en plural.
Soc dels que es queixen tot el dia.
L’Elisenda és una de les professores que més riuen.

14.6. Concordança del verb haver-hi

El verb haver-hi només admet formes de tercera persona del singular. Per tant, és
incorrecte utilitzar aquest verb en plural (§ 9.8).
A la comissaria hi ha dues patrulles de mossos. [i no: *hi han dues patrulles]
Hi haurà tres actes a l’ajuntament. [i no: *hi hauran tres actes]
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15. Coordinació
15.1.1. Hi ha diversos tipus d’oracions coordinades:
a) Les copulatives són l’addició o la suma d’oracions.
A l’estiu treballen i a l’hivern estan a l’atur.

b) Les oracions disjuntives exclouen elements.
Els van fer un ultimàtum: o l’acceptaven o ho perdien tot.

c) En les distributives, hi ha una alternança o distribució d’elements, sense exclusió.
No solament ha perdut la feina, sinó que també s’ha divorciat.

d) Les oracions adversatives indiquen contrast, exclusió o oposició.
Voldria canviar les coses però no pot.

e) Les oracions continuatives indiquen successió.
El seu marit l’ha maltractat fins i tot físicament.

f) Les oracions explicatives serveixen per aclarir significats, per fer equivalències o
indicar que dos significats es complementen.
És vaga general, o sigui que la botiga estarà tancada.

g) Les oracions il·latives indiquen una conseqüència o una deducció.
Estem confinats; per tant, no podem sortir al carrer.

15.1.2. Es poden coordinar oracions, sintagmes o parts d’un sintagma.
Tu et quedaràs i jo me n’aniré.
S’haurà de fer tard o d’hora.
Ve de l’Eixample i del Poblenou.

15.1.3. En una oració coordinada, hi pot haver constituents el·líptics a partir del segon
element coordinat, ja que se sobreentén a partir del context oracional o discursiu. La
coma és l’element que marca aquesta elisió (§ 1.2.6). Quan s’omet un verb, també s’han
d’elidir els verbs auxiliars (sovint estar, haver i anar conjugats) i els pronoms febles que
l’acompanyen.
La presidenta li va demanar més temps i l’oposició, més diners.

15.1.4. Pel que fa a la concordança entre el nucli nominal coordinat i els complements,
cal tenir en compte tres factors: la proximitat del nucli nominal respecte dels altres
elements, la possibilitat d’interpretar el nucli coordinat com una lexicalització o com una
alternativa, i el caràcter no marcat del masculí en l’oposició de gènere (§ 18.1).
15.1.5. Els adjectius que acompanyen elements coordinats s’escriuen en plural i han de
concordar en gènere amb els nuclis nominals. Si els nuclis són de gèneres diferents, la
concordança es fa en masculí (§ 18.3.1).
la directiva i l’alumnat universitaris
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15.1.6. En les oracions que tenen un subjecte coordinat amb la conjunció i, el verb ha
d’anar en plural. Això no obstant, si el subjecte està format per dues oracions
subordinades o d’infinitiu unides amb la conjunció i, el verb ha d’anar en singular.
La cap d’estudis i la secretària van impulsar aquesta iniciativa.
Menjar cinc àpats i dormir vuit hores és el que em recomana el metge.

15.1.7. En les oracions que tenen un subjecte coordinat amb la conjunció ni, el verb s’ha
d’escriure en plural.
Ni l’entrenador ni el jugador volen fer declaracions.

15.1.8. En les oracions que tenen un subjecte coordinat amb la conjunció o, el verb ha
d’anar en plural. En canvi, el verb va en singular si aquesta conjunció té una interpretació
exclusiva i el subjecte és postverbal.
La mare o el pare assumiran les conseqüències.
Les conseqüències les assumirà la mare o el pare.

[ 135 ]

MODEL DE LLENGUA I
PAUTES DE REDACCIÓ
III. MODEL DE LLENGUA I PAUTES DE REDACCIÓ

[ 136 ]

16. Criteris lèxics
16.1. Mots i expressions col·loquials, vulgars i dialectalismes

En la mesura del possible, cal evitar col·loquialismes, vulgarismes i dialectalismes en
els textos formals. Per això, cal utilitzar les formes pròpies de la llengua estàndard.
aigua [i no: *aiga]

idea [i no: *ideia]

berenar [i no: *brenar]

improvisar [i no: *improvitzar]

col·legi [i no: *col·lègit]

llapis [i no: *llàpissos]

colpejar [i no: *golpejar]

llengua [i no: *llenga]

constipar-se [i no: *encostipar-se]

lògic [i no: *llògic]

crispetes [i no: *palomites]

malaltia [i no: *enfermetat]

crus [i no: *crusos]

mentre [i no: *mentres]

darrere [i no: *radere]

nosaltres [i no: *natros / *naltros]

diferent [i no: *diferenta]

plovent [i no: *ploguent]

dues [i no: *dugues]

quaranta [i no: *curanta]

església [i no: *esglèsia]

recordar-se’n [i no: *enrecordar-se]

espant [i no: *susto]

rètol [i no: *lletrero]

extravertit [i no: *extrovertit]

seixanta [i no: *xixanta]

fórmula [i no: *fòrmula]

tenint [i no: *tinguent]

gelosia / gelós [i no: *gelos]

transcendental [i no: *trascendental]

ha estat / sigut [i no: *ha set]

vigilar [i no: *vegilar]

hi ha [i no: *hi han]

vivint [i no: *visquent]

Quan, en textos d’opinió, és necessari escriure algun dialectalisme o mot propi
del registre col·loquial o vulgar, cal escriure’l en cursiva (§ 2.2.9).
A la cançó es diu reflexada quan, en realitat, hauria de ser reflectida.
Parla com l’àvia, que vivia al delta, amb morrandes i escurandes.
Si vens a Palafrugell, t’adonaràs que de la taca de greix en diem untai; d’una resta fecal,
llepec, i d’una taca en general, llepia.

16.2. Mots i expressions freqüents i coneguts

Com a norma general, s’eviten paraules o expressions poc freqüents, com poden ser
arcaismes, cultismes, tecnicismes innecessaris i qualsevol altra expressió enrevessada
o d’ús restringit. Això no vol dir que l’ús de mots i construccions corrents no ha de triar
mai el contingut que es vol transmetre ni ha d’afectar la precisió.
El degà clausura / tanca l’acte. [millor que: clou]
M’han enviat / han fet arribar uns escrits. [millor que: han tramès]
Els fets van passar fa cinc anys. [millor que: van esdevenir]
Va estar-se dret una bona estona. [millor que: va romandre dempeus]
La setmana passada van reunir tota la colla. [millor que: proppassada]
És millor que no us apropeu a la tanca. [millor que: us atanseu]
No hi va haver cap novetat. [millor que: es va produir]
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Són proves irrefutables / sòlides / clares / evidents. [millor que: fefaents]
L’accident / el contratemps / l’incident va tenir lloc durant el partit. [millor que: el succés]
Ha publicat obres amb èxit / amb fortuna entre el públic més jove. [millor que: reeixides]
S’ha operat la cara i està irreconeixible. [millor que: irrecognoscible]
Abans de tot, / D’entrada, / Primer de tot, van expressar el seu rebuig pel nomenament.
[millor que: d’antuvi]
Com que és un privilegiat, té informació compromesa. [millor que: essent]
Com que / Ja que ens hi van portar, els ho vam recompensar. [millor que: puix que]
Va explicar alguna cosa incomprensible. [millor que: quelcom]
Durant la cerimònia, es van fer molt amigues. [millor que: en el decurs de]

16.3. Mots i expressions amb significat concret

16.3.1. S’ha d’evitar l’ús de mots buits de sentit o de significat genèric. Cal fer servir,
doncs, paraules i expressions de significat concret i precís, d’acord amb el context
d’aparició.
Va escriure una novel·la i un assaig amb només 20 anys. [millor que: va fer]
És una pel·lícula entretinguda / original / atractiva / insòlita / ben dirigida / ben construïda
/ ben interpretada. [millor que: interessant]
Aportes arguments / informacions / opinions / dades incontestables. [millor que: coses]
No ens imaginem l’efecte / les conseqüències / les dificultats d’una nova crisi mundial.
[millor que: el problema]

16.3.2. S’han de fer servir els mots i expressions en el seu significat específic. Per als
parònims o falsos sinònims més comuns, consulteu el diccionari de dubtes i errors.
El concert començava a les vuit del vespre. [i no: *a les vuit de la nit]
S’hi van presentar a la una del migdia. [i no: *a la una de la tarda]
Des de la llotja, no se sentia la megafonia. [i no: *s’escoltava]

16.4. Incorporació de manlleus

16.4.1. S’adopta un manlleu quan no hi ha cap terme equivalent en català per expressar
un concepte nou o bé quan un manlleu determinat està molt introduït en l’ús dels parlants
i les alternatives possibles no satisfan del tot les necessitats comunicatives. Es pot
incorporar adoptant-lo directament (en aquest cas, s’escriu en cursiva, excepte si
correspon a un estil musical [§ 2.1.5k i 2.2.7]) o adaptant-lo ortogràficament al català.
La Neoloteca del Termcat, l’ésAdir o la Neolosfera són algunes de les fonts de consulta.
Formes adoptades

Formes adaptades al català

les fake news

els bràquets

el true crime

el cíborg

l’stoperstein

el cumquat

un flâneur

l’impàs

la maglia rosa

un tuit

el desarrollismo

els peixmergues
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Si es fa servir una paraula o expressió que no és prou coneguda pel públic, cal
explicar-la o definir-la i assegurar-se que s’entendrà.
Respecte del phishing (apropiació de dades dels usuaris), l’entitat bancària ha assegurat
que ja n’està al corrent.
En molts restaurants amb estrella, la gent que els arriba són stageurs, gent que vol
aprendre i hi fa una estada.

16.4.2. En general, quan es pot triar entre una paraula en català i una en una altra
llengua, es prefereix fer servir la catalana per qüestions de transparència semàntica.
seguidor [millor que: follower]

assetjament escolar [millor que: bullying]

(de) baix cost [millor que: low cost]

casual / a l’atzar / per atzar [millor que: random]

16.5. Terminologia i dades poc comunes

Els termes que expressen exactament el significat necessari o volgut, encara que siguin
tècnics, especialitzats o poc freqüents, s’han de fer servir en cas d’utilitat real.
16.5.1. Quan s’utilitzen mots d’un camp d’especialitat, manlleus poc transparents
(§ 16.4.1), així com sigles i acrònims poc habituals o de nova creació (§ 4.2.1), és molt
recomanable que incloguin una descripció o explicació en l’enunciat.
Segons aquest estudi, s’abusa dels psicofàrmacs, utilitzats en el tractament de les
malalties en què estan alterades les funcions mentals o les facultats afectives.
El meu interès per la història de la vinificació (elaboració del vi a partir de raïm) va
començar a finals de la dècada dels 90.
Ara caldrà tenir en compte la CBU (clau bancària única) per accedir als nostres comptes.
El 70 % del volum de facturació prové del canal horeca (hostaleria, restauració i cafeteria).

16.5.2. És recomanable descriure o contextualitzar persones, títols d’obres, fets històrics
o d’altra mena; cal partir de la premissa que el públic pot desconèixer aquestes dades o
termes específics, per la qual cosa s’ha d’intentar conduir en tot moment el lector perquè
no es perdi cap informació important.
El seu origen és força controvertit, ja que alguns experts consideren que són els nadius
de Rohang, un antic estat d’Arakan.
Ja no es pot trobar als quioscos el diari La Marina, diari comarcal de la Selva i el Maresme.
L’espectacle Simfonova el va presentar Marcel Gorgori, periodista i presentador del
programa En clau de vi al Canal 33.
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17. Criteris estilístics i expressius
17.1. Expressió concisa

En la mesura del possible, el text ha de ser clar, precís i concís, i per això cal evitar
perífrasis o circumloquis innecessaris.
Tot i la calor, els atletes van sortir a córrer. [millor que: les altes temperatures]
Aquest fenomen lunar té lloc sovint / força vegades. [millor que: en repetides ocasions]
Es queixen de la lentitud de les obres. [millor que: la manca de celeritat]
La consellera s’oposa a la decisió. [millor que: es mostra en contra de / és contrària a]
Per aconseguir una bona oferta, cal afanyar-se i no deixar-se endur. [millor que: amb
l’objectiu de poder aconseguir]
Els votants han anat a votar tres cops aquest any. [millor que: dipositar la papereta de vot]

17.2. Repeticions de preposicions i conjuncions

Es pot prescindir de les preposicions i conjuncions quan apareixen repetides en una
mateixa oració o quan encapçalen una oració subordinada.
És una pel·lícula de por i (d’)horror.
Es va barallar amb la seva cosina i (amb) el seu fill.
Només sap parlar de futbol i (de) bàsquet.
Que vingui i (que) aclareixi la qüestió!
Volem que tornin a casa, però (que tornin) sans i estalvis.

17.3. Supressió de repeticions innecessàries

Cal evitar les fórmules estereotipades, els tics i els tòpics.
La Maria té 15 anys. [millor que: anys d’edat]
Amb el temporal, la casa va patir desperfectes / destrosses. [millor que: danys materials]
Diumenge es va cremar / hi va haver un incendi a l’ajuntament. [millor que: es va produir
foc / un incendi]
No han fet públics els resultats. [millor que: han donat a conèixer]
La clientela va conèixer / va saber que no tornarien a obrir. [millor que: va tenir
coneixement]
Tot plegat, ha estat un espectacle. [millor que: espectacle dantesc]
L’empresa va plegar / va tancar / va fer fallida. [millor que: va tirar la tovallola]

17.4. Adjectius amb significat neutre

Pel que fa als adjectius, s’han de fer servir els que siguin estrictament necessaris per a
la informació. Cal evitar, doncs, els que expressen opinió o una valoració dels fets.
*Els polítics corruptes i barroers no haurien de formar part de la política.
*Les presons tètriques on van els criminals s’han d’adequar a les condicions d’higiene.
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17.5. Supressió de cacofonies

S’intenta que la combinació casual de paraules no resulti cacofònica per repetició de
sons, i que no provoqui rodolins, embarbussaments o repeticions desagradables.
Al ple, Capdevila no diu gran cosa del pla d’ordenació urbanística. [millor que: Al ple,
Capdevila parla poc del pla POUM.]
L’equip de govern va proposar durant la reunió revisar la declaració. [millor que: L’equip
de govern va proposar durant la sessió la revisió de la declaració.]

17.6. Limitació de fraseologia

En els gèneres informatius, cal evitar les locucions i frases fetes, especialment les que
expressen una valoració de fets. Ara bé, es poden utilitzar, amb moderació, en els textos
d’opinió, en les entrevistes col·loquials, etc.
Parla de manera contradictòria i no se l’entén. [millor que: en diu una de freda i una de
calenta]
El van enredar / enganyar / estafar i va haver de pagar 40 euros de més. [millor que: li
van aixecar la camisa]
Sempre vol intervenir en totes les converses. [millor que: ficar la cullerada]
Tota aquesta gent es pensa que ens arreglarà el món i no viuen en la realitat. [millor que:
no hi toquen de peus a terra]

17.7. Longitud de les frases

17.7.1. Com a norma general, les frases han de ser preferiblement breus. Així doncs, es
procura alternar frases curtes i frases llargues per donar un ritme adequat al text, evitar
que resulti monòton i facilitar-ne la lectura.
Serà el Sant Jordi més estrany de la història recent, però el podem omplir de llibres i
roses igualment. Les iniciatives per donar suport al sector del llibre ja han començat.
També hi ha opcions per regalar roses, que poden arribar per missatger, a més d’altres
productes, com les roses solidàries o missatges d’amor en forma de xocolata.
[millor que: Serà el Sant Jordi més estrany de la història recent, però el podem omplir de
llibres i roses igualment, ja que les iniciatives per donar suport al sector ja han començat,
entre les quals hi ha opcions com regalar roses, que poden arribar per missatger, a més
d’altres productes: roses solidàries o missatges d’amor en forma de xocolata.]

17.7.2. Si una frase és excessivament llarga i conté massa informació, es reformula i
se’n distribueix el contingut entre diverses frases més curtes. Es pot prescindir de certs
elements o fer alteracions en l’ordre. A més, el punt és el signe que delimita més
clarament les diferents frases del període transformat (§ 1.1), però també pot servir la
coma (§ 1.2.4 i 1.2.5) en el cas de separar incisos.
Amb cada donació es recull sang per atendre tres persones. [millor que: tres persones
diferents.]
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17.7.3. La brevetat no ha de portar a ometre elements gramaticals o informatius
necessaris, sense els quals la transmissió del missatge podria ser confusa o incompleta.
Comença el recompte de vots en el referèndum per la independència. [millor que: de
les votacions per la independència]
Cada cinc anys es troba sense la possibilitat de tenir un permís de treball. [millor que:
d’un permís de treball]

17.8. Ordre neutre dels components oracionals

17.8.1. És recomanable col·locar els diferents elements bàsics de la frase segons l’ordre
neutre: subjecte + verb + complements (essencials, primer, i circumstancials, després).
Així doncs, cal intentar evitar que aquests components estiguin massa separats.
El carter va entregar un paquet sospitós al presumpte estafador. [millor que: El carter al
presumpte estafador va entregar un paquet sospitós.]
L’autor de la carta escrivia al seu despatx. [i no: *Escrivia l’autor de la carta al seu despatx.]

17.8.2. L’ordre dels elements de la frase no és rígid. Els elements es poden desplaçar
del lloc que ocupen en l’ordre neutre, sovint emmarcats per comes (§ 1.2.1-1.2.3), però
aleshores la frase pot prendre un cert to de subjectivitat (amb els elements situats a
l’inici de l’oració es vol focalitzar l’atenció sobre el contingut que vehiculen). Per tant, cal
evitar l’alteració abusiva de l’ordre neutre. Tot i això, a les entrevistes, d’un to distès i
col·loquial, es poden fer servir desplaçaments oracionals.
El desaparegut vivia amb els fills. [millor que: Vivia amb els fills, el detingut.]
Els esportistes van recórrer tota la cursa diumenge sota un sol de justícia. [millor que:
Sota un sol de justícia, els esportistes van recórrer diumenge tota la cursa.]
Aquesta setmana els catalans atrapats a Tailàndia volen des del país asiàtic cap a l’Índia.
[millor que: Aquesta setmana, des del país asiàtic, els catalans atrapats a Tailàndia volen
cap a l’Índia.]

17.8.3. No se separa el pronom relatiu de l’element al qual fa referència, que ha de ser
immediat.
La Rosó va picar l’ullet al Sebastià, que parlava amb l’alcaldessa. [millor que: La Rosó va
picar al Sebastià l’ullet, que parlava amb l’alcaldessa.]

17.8.4 S’ordenen els complements de la manera més natural possible i s’evita
l’ambigüitat i els possibles malentesos.
Investiguen si la venda de bijuteria provinent de la Xina es va pagar amb diner negre que
hauria anat a parar al partit de l’oposició. [millor que: Investiguen si es va pagar amb
diner negre la venda de bijuteria provinent de la Xina que hauria anat a parar al partit de
l’oposició.]

17.9. Construccions nominals

Sempre que sigui possible, és preferible utilitzar frases d’estil verbal que no pas nominal.
Si es pot expressar una idea de manera directa amb un verb, no s’expressa amb un
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nom o un conjunt de noms, ja que l’estil verbal és més pròxim al llenguatge parlat i molt
més fluid.
Fins dimarts està obert el termini per seleccionar les estàtues humanes de la Rambla de
Barcelona. Qui superi el procés tindrà permís per instal·lar-s’hi. [millor que: Fins dimarts
està obert el termini per a la selecció de les estàtues humanes de la Rambla de Barcelona.
Qui superi el procés tindrà permís per a la seva instal·lació.]
Ens preocupa que els preus caiguin en picat. [millor que: Ens preocupa la caiguda en
picat dels preus.]

17.10. Frases afirmatives

Sempre que sigui possible, és preferible utilitzar frases afirmatives o positives en lloc de
les negatives, que, de vegades, resulten enrevessades juntament amb termes que
contenen ja una idea de negació o omissió.
Aquest any també hi ha hagut música i tallers a la festa major. [millor que: Aquest any la
música i els tallers no han estat absents tampoc de la festa major.]
Els responsables s’han sorprès que no hi hagi respostes. [millor que: Els responsables
s’han sorprès davant d’una absència de respostes que no esperaven.]
L’autopista estarà enllestida a principis de gener. [millor que: L’autopista no estarà
enllestida fins a principis de gener.]
Es caracteritza per fer afirmacions poc rotundes. [millor que: Es caracteritza per no fer
afirmacions gaire rotundes.]

17.11. Estil directe

L’interès i la vivacitat d’un text creix amb l’alternança de fragments en estil directe
(declaracions, cites textuals, etc.), sempre que sigui possible i convenient. En aquests
casos, es fan servir cometes dobles (§ 1.5.1 i 1.5.3) i van introduïdes o bé es tanquen
amb un verb de dicció (afirmar, sostenir, puntualitzar, detallar, declarar, manifestar, etc.).
La presidenta de la Secció Filològica ha afirmat que ”els polítics intenten crear el marc
mental perquè hi hagi conflicte lingüístic a través de repetir que n’hi ha”.
“Està clar que els autobusos podem ajudar bastant i alliberar moltes ambulàncies per a
altres serveis”, apunta.

17.12. Frases actives

Com a norma general, s’han d’evitar de manera sistemàtica les oracions amb una
construcció passiva. És preferible, doncs, segons cada cas, la construcció activa o la
passiva pronominal (amb el pronom es [§ 9.6]).
Els diputats han aprovat la llei. [millor que: La llei ha estat aprovada pels diputats.]
El film es va gravar en alta definició. [millor que: El film va ser gravat en alta definició.]
Es prohibeix l’entrada amb gossos. [millor que: L’entrada amb gossos és prohibida.]
Cada any es cremen més boscos. [millor que: Cada any són cremats més boscos.]
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17.13. Personalització i personificació

17.13.1. Sempre que sigui possible, s’han de redactar frases personals que no
dissimulin o amaguin el subjecte.
La presidenta haurà de ser molt hàbil per superar la crisi. [millor que: Farà falta molta
habilitat per superar la crisi.]
A la reunió, un veí va alertar que una remodelació seria perillosa. [millor que: A la reunió
es va dir que una remodelació seria perillosa.]

17.13.2. Tanmateix, cal evitar l’abús de la personificació, que consisteix a atribuir a
éssers inanimats característiques o qualitats pròpies de les persones.
Dues editorials manifesten que el tracte no va ser el correcte. [millor que: dues editorials
es queixen del tracte]
Els responsables / Els directors dels museus justifiquen l’absència de visitants per la
gestió del govern. [millor que: els museus justifiquen]

17.14. Atenuació i matisació

En la mesura del possible, cal evitar afirmacions categòriques o exagerades,
especialment en articles d’opinió. Convé, doncs, fer-hi ús de l’atenuació i de la matisació.
Segons sembla, / Es creu / Sembla ser / Podria ser / Tot apunta que el pacient va estendre
la malaltia pel país. [millor que: El pacient va estendre la malaltia pel país.]
Chrétien de Troyes va ser / se’l considera / és probablement un dels millors primers
autors importants de literatura francesa. [millor que: Chrétien de Troyes va ser el millor
primer autor important de literatura francesa.]

17.15. Autoreferenciació

Per autoreferenciar el Diari de Barcelona es fa servir la negreta. A més, sempre s’escriu
article determinat al davant en rodona (§ 2.3.4). En algun cas puntual, també s’admet la
sigla DdB, que s’escriu en negreta, i que té sobretot més presència a les xarxes socials.
Segons declaracions al Diari de Barcelona, la fundació havia de cobrir les despeses.
El Diari de Barcelona és una de les capçaleres més antigues d’Europa.
El DdB aplega diferents seccions.

17.16. Peus de foto

Els peus de foto s’escriuen sempre en cursiva (§ 2.2.13) i sense punt final (§ 1.1.9).
Un banyista a la Barceloneta aquest matí

Ara bé, si tot seguit apareix l’autor de la foto, s’escriu punt final. El mot foto s’escriu
en majúscula inicial i rodona, i el nom de l’autor, en rodona i sense punt final.
Panoràmica de les excavacions. Foto: Albert Gómez [i no: *FOTO: Albert Gómez]
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18. Ús no sexista del llenguatge i perspectiva de gènere
Un dels principis del llenguatge periodístic és la no-discriminació per raó de sexe. Per
això, cal que aquest ús respectuós del llenguatge sigui no forçat, però coherent, concís
i eficaç. En català, com en la resta de llengües romàniques, s’acostuma a fer servir el
masculí genèric per incloure tots dos gèneres. Tanmateix, es disposen d’alternatives
lingüístiques que permeten erradicar usos sexistes i androcèntrics en el llenguatge.
Així doncs, l’objectiu fonamental de les estratègies que s’esmenten en aquest apartat
és promoure diversos usos de la llengua que permetin visibilitzar les dones i les
persones del col·lectiu LGTBI, sempre que sigui possible o necessari, i evitar aquells
casos en què el masculí genèric discrimina. Com que la nostra intenció és que el
llenguatge sigui natural, fluid i precís, es recomana no abusar d’aquests recursos, ja que
el text podria quedar massa forçat, i és per aquest motiu que cal anar amb compte amb
les estratègies que els periodistes fan servir.

18.1. Gènere no marcat

18.1.1. El gènere no marcat semànticament i, per tant, el que engloba de manera
indistinta i global persones (en algun cas, també animals), sense especificar-ne el sexe,
és el masculí, generalment en plural, però també en singular. Amb el context, els
parlants poden destriar i interpretar correctament quan una forma masculina té valor
genèric (fa referència a homes i dones alhora) o quan només remet a homes.
El pròxim mes obren la preinscripció a l’escola d’adults.
La xifra de contagiats puja per segon dia consecutiu.
Un milió de catalans van veure la derrota per la televisió.
Els conductors amb menys ingressos podran circular per Barcelona.
L’Associació de Diabètics celebra una assemblea general ordinària.
Té tres nets: el Marc, el Jordi i la Joana.
Els gats domèstics abandonats es converteixen en una amenaça.

18.1.2. En canvi, el femení és el gènere marcat, per la qual cosa no inclou el gènere
masculí.
Les empresàries joves estan en peu de guerra.
Des de l’altra punta de la ciutat, se sentien els crits de les manifestants.
No entenia per què aquelles dues farmacèutiques no volien obrir-li la porta.

18.2. Gènere específic

Quan es fa referència a una persona o a un grup de persones de manera específica, i
no genèrica, cal fer servir la forma adequada segons el sexe d’aquesta persona amb la
forma del gènere masculí o del gènere femení, així com determinants, adjectius,
possessius, etc.
L’escriptora maresmenca va recollir firmes entre els assistents.
Un pare va decidir inscriure la seva filla menor d’edat a l’escola concertada.
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18.3. Concordança de l’adjectiu amb dos noms

18.3.1. El masculí plural es considera el gènere no marcat de l’adjectiu, per la qual cosa
ha de concordar amb dos noms de gèneres diferents (§ 15.1.5).
La pediatra i el neuròleg són cautelosos amb les afirmacions.
Estaven avergonyits i per això gendre i nora es van disculpar.

També ocorre amb els gentilicis.
L’Oriol i l’Andrea viuen a Tarragona, però són constantinencs.

18.3.2. En els sintagmes nominals amb noms coordinats que tenen elements davant i
darrere, els de davant concorden amb el primer nom en gènere i nombre, mentre que
els de darrere concorden en plural i, si un dels noms coordinats és masculí, es flexiona
en masculí. Només hi concorda en femení si els noms coordinats també ho són.
Estudien els darrers casos i homicidis comptabilitzats.
Estudien les darreres víctimes i defuncions comptabilitzades.
Estudien els darrers casos i defuncions comptabilitzats.
Estudien les darreres defuncions i casos comptabilitzats.

18.4. Noms d’ofici, professions, càrrecs, titulacions

18.4.1. Si el nom d’un ofici, professió, càrrec o titulació té doble forma, quan s’aplica de
manera específica i no genèrica a persones concretes i determinades, cal fer servir la
femenina quan remet una dona, i no la masculina.
La Paula vol ser advocada.
L’entrenadora de l’equip no està d’acord amb la junta.
Ha entrat una nova mossa d’esquadra al departament.
La síndica de greuges vetlla per regular certs procediments poc transparents.

Quan es fa referència a l’ofici o professió ocupat per un home, s’ha de fer servir
la forma masculina.
L’infermer que els atén no du fonendoscopi.
Presenten una nova denúncia contra el cineasta nord-americà.

18.4.2. Si es fa referència al valor genèric, s’utilitza el masculí com a gènere no marcat
(§ 18.1.1) .
Els infermers i metges reclamen més ajudes.
Van oferir una nova plaça per a mosso d’esquadra.
Buscava algun advocat que el pogués representar.

18.4.3. Quan hi ha una única forma per al masculí i per al femení, l’article marca la
diferència de gènere.
el / la fiscal

un / una periodista

l’ / la intèrpret

un / una contacontes
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18.4.4. Hi ha casos en què existeix una forma femenina pròpia i diferent de la del
masculí, però no és prou viva o bé cal evitar (§ 7.1.8). En el cas d’-essa, s’intenta
recórrer a formes femenines més simples o a la distinció amb l’article femení, tret
d’alcadessa, molt freqüent en l’ús.
el / la jutge [i no: *jutgessa]

l’advocat / l’advocada [i no: *advocadessa]

el / la metge [i no: *metgessa]

un / una poeta [i no: *poetessa]

També ocorre en els casos següents:
un / una estudiant [i no: *estudianta]

el / la soldat [i no: *soldada]

un / una ajudant [i no: *ajudanta]

18.4.5. Cal evitar feminitzar determinades ocupacions i masculinitzar-ne d’altres. Per
això, es pot recórrer al terme personal o d’altres que neutralitzen el gènere.
el personal mèdic i d’infermeria [i no: *els metges i les infermeres]
el personal de neteja [i no: *les dones de fer feina]
els auxiliars de vol [i no: *les hostesses de vol]

18.5. Formes dobles

18.5.1. Per economia del llenguatge i per no forçar la llengua, no es dupliquen
sistemàticament els substantius en masculí i en femení, ja que és innecessari, poc útil i
especialment poc adequat al llenguatge periodístic. L’ús de la doble forma és més pròpia
del llenguatge administratiu i jurídic; per això, és preferible que l’oració El candidat i la
candidata escollits han superat diverses proves s’escrigui amb masculí genèric Els
escollits han superat diverses proves o es triï una altra estructura que no desdobli el
gènere, com Les persones escollides han superat diverses proves.
18.5.2. Tot i això, hi ha alguns usos duplicats que s’han estès amb naturalitat i es fan
servir sense problemes.
Aquest any hi han participat trenta nens i nenes. [millor que: trenta nens]
L’educació és responsabilitat de mares i pares. [millor que: responsabilitat dels pares]

Però, com s’ha assenyalat, fora d’aquests usos s’eviten fórmules com *els i les
nenes o *els / les nens / nenes.
18.5.3. En alguns articles d’opinió, són probables algunes fórmules també establertes
en l’ús.
benvolgudes i benvolguts

amics i amigues

18.6. Mots de significat col·lectiu, genèric o abstracte

18.6.1. Per evitar un ús sistemàtic del masculí amb valor genèric, sempre que sigui
possible es pot recórrer a altres substantius de significat col·lectiu, genèric o abstracte
que permeten designar una pluralitat de persones sense haver de determinar-ne el
gènere. És important que no se n’abusi, sobretot pel que fa als de significat abstracte,
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ja que els mots concrets que designen persones són més transparents i afavoreixen la
comunicació. En la tria de cada cas, cal tenir en compte el context d’aparició.
l’alumnat [millor que: els alumnes]
les persones / la gent / la població / la societat / el poble [millor que: els ciutadans]
la direcció [millor que: els directors]
el veïnat / la comunitat [millor que: els veïns]
la immigració [millor que: els immigrants]
la candidatura [millor que: els candidats]
la població reclusa [millor que: els presos]
les amistats [millor que: els amics]

18.6.2. També es poden fer servir paraules com personal, cos, equip, consell, sector,
comunitat, etc., per formar expressions col·lectives.
el personal de neteja [millor que: les dones de neteja]
el personal docent i investigador [millor que: els professors i investigadors]
l’equip tècnic [millor que: els tècnics]
el cos docent [millor que: els docents]
el sector del llibre [millor que: els llibreters]
la comunitat sorda [millor que: els sords]

18.6.3. Segons el cas, les paraules persona i part acompanyades d’un adjectiu o d’una
frase subordinada poden formar expressions vàlides per a homes i dones alhora, tot i
que és millor no abusar-ne per no caure en la repetició constant.
la persona afectada [millor que: els afectats]
la persona que presideix [millor que: el president]
la persona d’ètnia musulmana [millor que: el musulmà]
la part arrendatària [millor que: l’arrendatari]

Cal tenir en compte que només s’utilitza el mot persona si es fa referència tant
a homes com a dones, no només a un dels dos.
les (dones) embarassades [i no: *les persones embarassades]

18.6.4. Les construccions metonímiques també són un recurs per no caure en la
discriminació de gènere. Per exemple, es pot utilitzar l’acció, la funció o l’organisme en
comptes de la persona.
les persones formades en traducció [millor que: els traductors]
la candidatura a la presidència [millor que: la candidatura a president]
el ministeri fiscal [millor que: els fiscals]

18.6.5. Pel que fa a la concordança, quan el subjecte és un nom col·lectiu és preferible
que el verb concordi en singular.
El deganat ha decidit que la Universitat romandrà tancada.
El grup de treball començarà la seva tasca el proper dimarts.
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Això no obstant, en alguns casos aquesta estratègia no funciona. A més,
aquesta construcció pot quedar massa forçada i, per això, cal anar amb compte quan
s’utilitzen els mots col·lectius.
els nens [millor que: la infància]

els adolescents [millor que: l’adolescència]

18.6.6. Es pot recórrer a tothom en comptes de tots (i totes), o la resta en comptes d’els
(i les) altres.
Tothom pot venir a veure’ns. [millor que: Tots podeu venir a veure’ns.]
És probable que la resta no hagin rebut la notícia. [millor que: És probable que els altres
no hagin rebut la notícia.]

18.6.7. Cal procurar no caure en micromasclismes com en el sintagma de l’home, que
pot ser fàcilment substituït per l’adjectiu humà.
L’activitat humana ha generat el canvi climàtic. [i no: *l’activitat de l’home]
La Declaració Universal dels Drets Humans. [i no: *dels Drets de l’Home]

18.7. Altres construccions neutres o despersonalitzades

18.7.1. Per tal d’evitar les denominacions referides a persones, es poden utilitzar
expressions neutres o despersonalitzades.
editat per… [millor que: els editors]
hi col·laboren… [millor que: els col·laboradors]
us donem la benvinguda [millor que: benvinguts]

18.7.2. El pronom relatiu qui pot substituir certs sintagmes nominals amb algun tipus de
marca de masculí. A més, és preferible qui sense cap determinant ni demostratiu en
masculí, com el, aquest o aquell.
qui presenta la demanda [millor que: el qui presenta / el demandant]
fiar-se de qui no aguanta la mirada [millor que: del qui no aguanta]

18.8. Perspectiva de gènere i tractament LGTBI

18.8.1. a) Pel que fa al tractament homogeni, cal evitar atribuir característiques
estereotipades o reforçar rols vinculats tradicionalment a un sexe determinat. Això no
vol dir que no es puguin mostrar amb alguna finalitat didàctica o per fidelitat documental
o històrica.
b) En la representació de l’espai domèstic s’evita difondre o promoure models de
conducta estereotipats que atribueixen a les dones i als homes papers predeterminats i
diferenciats. En canvi, cal intentar afavorir la presència d’homes i dones assumint de
manera natural tota mena de responsabilitats familiars i domèstiques o laborals.
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c) En un mateix context, no es tracta la dona amb familiaritat i l’home amb formalitat, ni
tampoc a la inversa.
S’han reunit Merkel i Macron. [i no: *S’han reunit la Merkel i Macron.]
La política corrupta: d’Iñaki Urdangarin a Esperanza Aguirre. [i no: *La política corrupta:
de l’Iñaki Urdangarin a Esperanza Aguirre.]

18.8.2. a) No s’admet l’ús de -x ni -@ com a morfemes flexius de gènere.
ells / elles [i no: *ellxs]
guapo / guapa [i no: *guapx]
tots els catalans / la societat catalana [i no: *tot@s l@s catalan@s]

b) Així mateix, tampoc no s’admet com a estratègia no sexista l’ús d’-e com a morfema
per a substantius i adjectius en singular, en els quals la gran majoria de mots en masculí
singular no té desinència flexiva (amic, company) i el femení acaba en -a (amiga,
companya). S’entén, en canvi, que les formes de femení plural sí que acaben en -es
(amigues, companyes).
el company / la companya [i no: *le companye]
el / la col·lega [i no: *le col·legue]

18.8.3. Cal evitar fer servir un llenguatge discriminatori que pugui fomentar la difusió o
el manteniment d’estereotips associats a les persones LGBTI.
gai / lesbiana [i no: *homosexual]
lesbiana [i no: *bollera]
gai [i no: *invertit / *desviat / *marieta]

18.8.4. Quan es tracta de persones transgènere, es recomana identificar si es tracta de
dones o d’homes transgènere, per no invisibilitzar cap dels dos casos. Cal respectar el
gènere escollit a l’hora de referir-s’hi i utilitzar els pronoms adequats per evitar
construccions gramaticals discriminatòries.
En la línia del que s’apunta a § 18.8.2b, no s’admet (i, per tant, es considera
agramatical) la forma le com a pronom de represa per a persones transgènere.
El / La va recollir de terra. [i no: *Le va recollir de terra.]
No li volien explicar la situació. [i no: *No le volien explicar la situació.]

18.8.5. La transidentitat i la intersexualitat no són cap malaltia, ja que la persona
transgènere s’identifica amb un dels dos gèneres: home o dona. Per aquest motiu, s’ha
de parlar de reassignació de sexe i no pas de canvi de sexe, ja que no es tracta d’un
caprici o d’una simple operació estètica, sinó que hi ha tot un procés mèdic al darrere.
18.8.6. Amb l’ús inadequat de cometes o de cursives, es pot canviar tant el sentit com
la intenció de les paraules. Per tant, convé tenir cura a l’hora de redactar, ja que
determinades paraules o expressions poden ser interpretades erròniament o
connotades negativament.
Volen conèixer gais sense parella. [i no: *Volen conèixer gais “solterons”.]
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18.8.7. Per descriure la relació sentimental entre dues persones, en general es dona
preferència al terme parella, vàlid per a tota mena de situacions civils i d’identitats de
gènere.
Les escriptores premiades assisteixen a l’entrega sense les seves parelles.
Aquest diari ha aconseguit en exclusiva una declaració de la parella del presumpte
delinqüent.

18.8.8. Com a norma general no s’hauria d’esmentar la condició de persona LGBTI si
no està relacionada directament amb la informació que es pretén transmetre per tal
d’establir un tractament igualitari.
parella / matrimoni [i no: *parella lesbiana / *matrimoni gai]
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DICCIONARI DE DUBTES
I ERRORS MÉS FREQÜENTS
IV. DICCIONARI DE DUBTES I ERRORS MÉS FREQÜENTS
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Llista de símbols i signes

≠

parònim, fals sinònim

*

entrada incorrecta o ús no admissible

!

entrada amb advertiment sobre l’ús

■

accepció nova o explicació

Ø

omissió d’algun element

OBS

observacions

SIN

sinònim
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Aquest diccionari constitueix un repertori de més de 700 unitats que presenten dubtes
diversos (especialment sobre qüestions semàntiques i sintàctiques) en català, com ara
assecar / eixugar, dada / data, mortalitat / mortaldat; !a nivell de, !fitxar, !implementar,
!
ostentar. En el cas d’aquestes darreres unitats, apareixen indicades amb un signe
d’exclamació al davant per advertir d’algun dels seus usos. En canvi, en els primers
exemples, que són parònims, s’indica el fals sinònim després de l’entrada, entre
parèntesis i precedit del símbol ≠. A més, en aquest glossari, es recullen alguns dels
errors més freqüents dels textos periodístics, que es presenten amb un asterisc a l’inici
de l’entrada (*alimentici, *front a, *Moscú, *otorgar, *tirar de la manta).
A banda d’aquesta tipologia, que engloba la gran majoria de les entrades, també s’hi
han inclòs formes sobre dubtes entorn d’alguna convenció o qüestió ortogràfica (adeu,
Oscar, wifi); formes que encara no han estat acceptades per la normativa però que, en
el nostre cas, es consideren plenament vàlides (narcopís, tuitejar); formes preferibles (a
mitjans de, esclar) i no preferibles, amb les remissions o solucions corresponents,
segons el cas (!a mitjan de, !és clar, !escaig); formes relacionades amb alguna qüestió
sobre el gènere gramatical (olor, son); formes abusives o redundants (!arsenal de guerra
/ d’armes, !excessivament, !ubicar), i formes arcaiques, l’ús de les quals queda poc
proper al públic general, per la qual cosa es recomana allunyar-se’n i optar per solucions
més adequades a la llengua general (!ambdós, !quelcom). El signe d’exclamació només
afecta les entrades que inclouen algun tipus d’indicació, observació o comentari
respecte de l’ús i en les quals hi ha altres opcions preferents.
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nivell d’usuari. ■ En els altres casos, cal
substituir per construccions més precises,
com a escala, en l’esfera, en l’àmbit, en el
camp, etc.: El deute públic afecta a escala
nacional.

A
*a aquestes alçades A hores d’ara.
*a aquestes altures A hores d’ara.
!

a base de Locució correcta quan expressa els
elements que formen un tot o que el
fonamenten: És una amanida feta a base
de pasta i enciam. ■ Locució incorrecta
quan expressa insistència, cas en què cal
substituir per a còpia de, a força de, a cop
de, per mitjà de: Ha après a còpia
d’ensopegades.

a bastament (≠ abastament) Suficientment,
prou: El cas ha estat debatut a bastament
pels mitjans de comunicació.

*a no ser que Llevat que, tret que, si no és
que, a menys que.
a part (≠ apart) Locució adverbial que significa
‘separadament’:
Tractarem
aquesta
qüestió a part. ■ Com a complement del
nom, equival a ‘que fa excepció’, ‘que es
distingeix dels altres’: És un cas a part.
a

*a ciència certa Del cert, de cert, de ciència
certa.
a contracorrent Forma vàlida.
corrent.
a

SIN

contra

contrarellotge
(≠
contrarellotge)
Ràpidament, molt de pressa: Nedava a
contrarellotge. SIN contra rellotge.

*a dia d’avui Actualment, avui dia, avui en dia.

*arrel de Arran de.
*a soles Sol, tot sol.
!

*a diari Diàriament, cada dia.
*a esquenes de A (l’)esquena de.
!

a falta de Locució correcta quan equival a
‘sense, no tenint, en lloc de’: A falta de
testimonis, no podran culpar l’acusat. ■
Locució incorrecta quan s’utilitza amb valor
temporal, cas en què cal substituir per quan
+ faltar + QUANTIFICADOR: Quan faltin cinc
minuts, m’aviseu per marxar.

*a fi de comptes Al capdavall, al cap i a la fi.
a jutjar per Forma vàlida equivalent a ‘si ens
basem en’, ‘si tenim en compte’.
a l’entorn de Locució adverbial que significa
‘al voltant de’.
a l’hora de (≠ alhora) Locució que significa ‘en
el moment de’: A l’hora de llegir, no s’hi
veia. ■ També pot significar ‘puntualment,
en el moment assenyalat’: Els ponents han
arribat a l’hora.
*a l’igual que Igual que, igual com, com, com
també, i també.
*a mans de En mans de, a les mans de.
*a mida que A mesura que.
!

a mitjan de És preferible fer servir a mitjans de.

a mitjans de Forma preferible per a mitjan de.
*a mode de A manera de, a tall de.
!

a nivell de Locució correcta en sentit propi: Es
demanen coneixements d’informàtica a

punt (≠ apunt) Locució adverbial i
preposicional que significa ‘en el moment
oportú; preparat o disposat per a alguna
cosa’: Tenen els papers a punt per lliurar.
OBS La locució a punt de + INFINITIU
funciona amb el verb estar amb el sentit de
futur immediat: La funció està a punt de
començar.

a tot això Com a connector, és preferible fer
servir a propòsit d’això, sobre això, a més,
d’altra banda, en aquest sentit, així doncs,
etc.

abaixar (≠ baixar) Fer anar a un nivell més
baix, dirigir cap avall: Va abaixar el braç / la
vista. ■ Abaratir: Abaixaran el preu de la
gasolina. ■ Disminuir la força, la intensitat
d’una cosa: Voleu abaixar el volum de la
tele?
abans-d’ahir S’escriu amb guionet. OBS La
locució abans-d’ahir (no) l’altre, escrita
també amb guionet, indica ‘el dia anterior a
abans-d’ahir’.
*abarcar Segons el context, abraçar,
comprendre, contenir, englobar, incloure.
abastament (≠ a bastament) Acció i efecte
d’abastar: L’empresa gestiona el servei
d’abastament d’aigua potable a la ciutat.
SIN subministrament, proveïment.
!

abastar Mot correcte quan significa ‘arribar a
tocar’ o ‘fornir de provisions’: Abasta’m
aquell test, que no hi arribo; Abastirem la
ciutat d’altres recursos. ■ Mot incorrecte
quan s’utilitza en sentit figurat, cas en què
cal substituir per abraçar, comprendre,
contenir, incloure, agafar, etc.

abdicar (≠ dimitir) Renunciar a alguna cosa
que es posseeix: El rei abdica a favor del
seu fill; El poble no va abdicar els seus
drets.

abraçar Pot significar ‘contenir, incloure,
comprendre’.
!

adient (≠ adequat -ada) Que s’adiu, que
harmonitza amb un altre element, que hi
escau: Aquest prestatge és força adient
amb el color de la paret.

acabar amb Construcció correcta quan
s’utilitza el verb acabar en el sentit propi
d’‘arribar a la seva fi’: El concert acabarà
amb un solo de soprano. ■ Construcció
incorrecta quan equival a ‘destruir, posar fi
a, eliminar, desfer, fer caure, destrossar,
enfonsar, enderrocar, anul·lar, desmuntar’:
Es posa fi a 40 anys de confrontacions.

adjuntar (≠ ajuntar) Annexar (fitxers de text,
imatge, etc.), a un missatge de correu
electrònic: Li adjunto el volant que em vau
sol·licitar.
adormir (≠ dormir) Fer venir son: S’adorm als
braços del pare. ■ Insensibilitzar: Li han
adormit la cama amb anestèsia.

*aclaració Aclariment.
*aclarar Aclarir. ■ Com a verb pronominal, els
equivalents són entendre-s’hi, sortir-se’n.

adreça (≠ direcció) Indicació del lloc on està
establerta una persona, una empresa, etc.:
Van canviar de domicili i no en van notificar
l’adreça.

acomiadament (≠ comiat) Acció i efecte de
rescindir el contracte de treball a algú:
L’empresa pacta 30 acomiadaments.
OBS És incorrecte *despedida.

afamat -ada (≠ famós -osa) Que té fam.

acomplir (≠ complir) Dur a terme una cosa,
executar-la: Per acomplir els acords, s’han
de tramitar els permisos. ■ Produir-se un
fet: S’han acomplert els pronòstics i
finalment jugarem a l’Argentina.
acostar-se Sovint se n’abusa i cal tenir en
compte el verb apropar-se.

!

acotar Mot incorrecte en el sentit de ‘fixar,
assenyalar els límits d’una cosa’, cas en
què cal substituir per delimitar.

afeccionat -ada És preferible fer servir
aficionat -ada.

!

afeccionar-se És
aficionar-se.

preferible

fer

servir

afores Mot masculí plural: Els afores del
Raval.
*agobiar Aclaparar, angoixar, molestar,
saturar, no deixar en pau, marejar,
empipar.

*acte seguit Tot seguit, a l’instant, a l’acte,
immediatament, seguidament.
!

afecció És preferible fer servir afició.

!

afecte (≠ efecte) Estima, estimació, amor,
amistat.

*acondicionat -ada Condicionat -ada.
!

!

*agravant Agreujant.
*ahir nit Ahir a la nit, ahir al vespre.

acudir Amb el sentit d’‘anar a un lloc’, és
preferible fer servir anar, assistir,
presentar-se.

!

addicció (≠ addició, adició) Dependència
psicològica i fisiològica respecte a una
substància o a una pràctica: L’heroïna
produeix una forta addicció.
addició (≠ addicció, adició) Suma, cosa
afegida a una altra: L’editorial ens ha
aconsellat l’addició de làmines en color per
al diccionari.

així que Construcció correcta quan s’utilitza
amb valor temporal equivalent a ‘de
seguida que, tan aviat com’: Així que arribi
el conserge, comencem la reunió. ■
Construcció incorrecta amb valor de
conseqüència, cas en què cal substituir per
de manera que, i, doncs, per la qual cosa,
cosa que, per tant: No tenen temps, per la
qual cosa no es poden acomiadar.

ajuntar (≠ adjuntar) Posar juntes (dues o més
coses o persones), fer-les estar o anar
juntes o plegades: Tota la colla s’ajunta els
divendres al vespre.

adequat
-ada
(≠
adient)
Apropiat,
proporcionat, completament suficient, a un
objecte, a un fi, a un propòsit: El que es
proposa és adequat a les necessitats.

!

adeu S’escriu sense accent.

al / el dia següent És preferible fer servir
l’endemà.

*al front de Al capdavall de, (al) davant de.

!

àdhuc Arcaisme que cal substituir per fins i tot.

!

adició (≠ addicció, addició) Acceptació d’una
herència: Per al certificat d’adició, cal
ampliar les característiques del producte.

al nivell de En sentit figurat, és preferible fer
servir en l’àmbit de, pel que fa a, des del
punt de vista.

*al respecte Pel que fa a, referent a, respecte
de / a, sobre.
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significats tècnics: No van estar a l’altura de
les circumstàncies; Ens trobarem a l’altura
de Ripoll.

*al tanto Alerta, a l’aiguat, en compte.
*al temps que Alhora que, al mateix temps
que.

alzheimer S’escriu en minúscula inicial i sense
accent. ■ Sovint apareix en el sintagma
malaltia d’alzheimer.

*al terra A terra.
alarmant (≠ alarmista) S’aplica a allò que
provoca alarma: L’estat alarmant del
malalt.

amb vista a (≠ en vista de, en vistes de) Amb
la intenció de, pensant en: S’ha comportat
així amb vista al seu ascens.

alarmista (≠ alarmant) Referit a la persona
inclinada a estendre alarmes, especialment
sense fonament, sense necessitat: Davant
d’aquesta situació, no cal ser alarmista,
sinó que hem d’informar-nos en condicions.

!

ambdós Arcaisme que cal substituir per els
dos, ells dos, tots dos.

ample -a (≠ ampli àmplia) Que té una
amplada considerable, una bona distància
de costat a costat: Les avingudes
d’aquesta ciutat són molt amples. ■ Es diu
d’una peça de roba que va folgada: Porto
pantalons amples per anar al ball.

alçada (≠ alçària, altitud, altura) Dimensió
d’un cos en direcció vertical, especialment
d’una persona o d’un animal: En Pere fa
gairebé dos metres d’alçada. OBS Té com a
sinònim parcial alçària, en general aplicat a
objectes.

ampli àmplia (≠ ample -a) Que té molta
cabuda o capacitat: El recinte és prou ampli
com per allotjar-hi tants assistents. ■ Que
no és breu: Ha fet un relat molt ampli del
succés.

alçària (≠ alçada, altitud, altura) Dimensió
d’un cos en direcció vertical, aplicat
sobretot a objectes: L’edifici té una alçària
força considerable. OBS Té com a sinònim
parcial alçada, només referit a persones i
animals.

anàlisi Mot femení.
!

*alevosia Traïdoria.
*algo Alguna cosa (també res, una cosa, una
mica de).

anar a més / a menys És preferible fer servir
millorar / empitjorar.

*anar a millor / a pitjor Millorar / empitjorar.
anomenar (≠ nombrar, nomenar) Denominar
o citar algú o alguna cosa: T’han anomenat
dues o tres vegades mentre dinàvem.

alhora (≠ a l’hora de) Adverbi que significa
‘simultàniament, al mateix temps’: Els
presidents han comparegut alhora.

anular (≠ anul·lar) Que té la forma d’un anell:
Dit anular.

*alimentici Segons el context, alimentari -ària
‘referent als aliments’ o alimentós -osa ‘que
alimenta, nutritiu’.

anul·lar (≠ anular) Declarar invàlid i sense
efectes legals (un acte o un negoci
jurídics): El govern anul·la les propostes de
llei.

*aliniar Alinear.
allau Mot femení.

any nou Expressió que designa pròpiament
els primers dies de l’any: Per any nou
anirem a esquiar un cap de setmana als
Pirineus. OBS El sintagma Cap d’Any
designa només el primer dia de l’any: Per
Cap d’Any dinarem a casa dels sogres.

al·ludir (≠ eludir) Referir-se a una persona o
a una cosa sense esmentar-la: El diputat
ha al·ludit el president en la seva
intervenció; A què al·ludeix quan parla de
faltes greus?
*altes instàncies Altes institucions, alts
organismes.

apart (≠ a part) Allò que es diu a part,
especialment en una representació teatral:
És una comèdia amb molts aparts divertits.

altitud (≠ alçada, alçària, altura) Distància
vertical sobre el nivell del mar: El cim de
l’Everest té una altitud de 8.884 metres.

aplicació
En
informàtica,
programa
desenvolupat per a dispositius mòbils. ■
També apareix juntament amb mòbil.

altura (≠ alçada, alçària, altitud) Distància
vertical des d’un punt a la superfície de la
Terra o a qualsevol altre terme de
comparació: Sobrevolen a poca altura; Els
quadres no estan a la mateixa altura.
OBS Aquest mot comprèn un camp de
significació molt ampli i pot contenir altres

app Forma neològica
d’aplicació.

vàlida

al

costat

*apretar Segons el context, estrènyer (la mà,
les dents, els cordons, etc.); tibar, ser / anar
estret, ser / anar just (els pantalons, la
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corbata, etc.); cargolar, collar (un cargol, un
tap, etc.); empènyer (una porta, una barca,
etc.); pressionar, prémer, pitjar (un timbre,
un botó, una tecla, etc.); cremar, picar (el
sol); esforçar-se, fer força.

senyal: És de mala educació assenyalar la
gent amb el dit. ■ Dir, manifestar, indicar:
Cal assenyalar que no s’han acomplert les
dates; Assenyaleu la resposta correcta.
asseure’s (≠ assentar) Estar algú col·locat de
manera que el cos descansa sobre el cul:
No t’asseguis a terra; S’asseuen en unes
butaques. SIN seure.

apujar (≠ pujar) Fer ascendir a un nivell més
alt: Apujar el cap, els braços. ■ Fer que (un
fogó, una estufa, etc.) faci més flama, més
calor, etc., que (un so) sigui més fort. Apuja
la calefacció; No apugis tant la ràdio, que
em molesta. ■ Fer que (un preu, un sou,
etc.) sigui més alt: Li han apujat el sou;
S’han apujat les tarifes dels transports
públics.

*atemoritzar Atemorir.
atendre (≠ atenir-se) Fer atenció, posar cura
en alguna cosa: No atén mai a classe. ■
Tenir en compte, en consideració alguna
cosa: Atenent les circumstàncies, hem
cancel·lat la reunió.

apunt (≠ a punt) Dibuix o nota breus i simples:
No trobo els apunts de la notícia.

atenir-se (≠ atendre) Ajustar-se a alguna
cosa, restar-hi fidel, no separar-se’n: S’ha
d’atenir a les instruccions de l’examen.

ara com ara (≠ ara per ara) Locució que
significa ‘mentre no canviïn les coses’: Ara
com ara estem bons; demà ja en parlarem.

aterrar (≠ aterrir) Fer caure a terra (una
aeronau, un aparell volador, un ocell),
prendre terra: L’avió va aterrar amb
dificultats.

ara per ara (≠ ara com ara) Locució que
significa ‘en aquest moment si més no’:
Podem sortir tranquils, que ara per ara no
neva.

aterrir (≠ aterrar) Causar terror: Aquesta
pel·lícula va aterrir els meus fills.

aroma Mot femení.

*atmòsfera Atmosfera.

*arraigar Arrelar.
!

*atrassar Endarrerir, retardar.

arranjar És preferible fer servir arreglar.

!

*arrastrar Arrossegar.

*auto Interlocutòria ‘resolució no definitiva’ o
actuació ‘expedient judicial’.

*arrel de Arran de.
*arsenal de guerra / d’armes Locució
incorrecta per ser redundant i que cal
substituir únicament per arsenal.

avanç (≠ avenç) Avançament: Amb la línia
discontínua pots fer un avanç; Ara hi ha un
avanç informatiu pels desastres del
temporal.

aspirar (≠ espirar, expirar) Portar el propi
desig a l’obtenció d’alguna cosa: Aspira a
ser metge. ■ Atreure als pulmons (aire
exterior, un gas, etc.): Aspirar aire fresc.

avantatge Mot masculí.
avenç (≠ avanç) Progrés, millora: Els avenços
tecnològics de la societat actual.

*assamblea Assemblea.

*averiguar Descobrir,
esbrinar, indagar.

assecar (≠ eixugar) Fer tornar sec, perdre la
humitat: El pou es va assecar fa temps;
Aquestes roses s’han assecat per manca
d’aigua.
!

atrevir-se És preferible fer servir gosar.

assentar Mot correcte quan significa ‘posar
una cosa sobre una base en una posició
fixa’ i ‘estabilitzar-se’: L’edifici estava mal
assentat sobre els fonaments; Sembla que
la setmana que ve el temps s’assentarà. ■
Mot correcte quan significa ‘caure bé o
malament una cosa o un aliment’: Les
llaminadures no ens assenten gens bé. ■
Mot incorrecte quan equival a ‘asseure’s’,
‘seure’.

investigar,

saber,

!

aviat Mot correcte quan equival a ‘al cap de
poc temps, d’aquí a poc temps’. ■ Mot
incorrecte quan equival a ‘d’hora’ (a una
hora
relativament
poc
avançada):
Comença a treballar d’hora.

!

avortar Mot correcte quan equival a ‘parir
prematurament abans que el fetus sigui
viable’: No pot avortar a l’hospital. ■ Mot
correcte quan equival a ‘fer fracassar,
interrompre, frustrar’: Van avortar el cop
d’estat. OBS Pot funcionar com a verb
transitiu.

*avui per avui Ara com ara, ara per ara, de
moment.

assenyalar (≠ senyalar) Apuntar, indicar,
mostrar amb el dit o fent qualsevol altre
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!

B
*bactèria Bacteri.
baixar (≠ abaixar) Portar una cosa a un lloc
més baix: No hem baixat les escombraries
al carrer. ■ Recórrer un lloc, un pendent,
anant de dalt a baix: Baixaran el riu nedant.
■ Passar a un nivell o a un grau inferior: La
temperatura baixarà aquesta setmana. ■
Disminuir de valor: El preu del raïm ha
baixat. ■ En l’àmbit d’internet, copiar
programes, fitxers, etc., des d’un ordinador
remot a un de local: No he pogut baixar el
nou programari.

burlar Mot incorrecte quan significa ‘fugir d’un
perill, d’una amenaça’, cas en què cal
substituir per esquivar, eludir, escapar: El
sospitós ha esquivat els controls policials.
■ Funciona com a verb pronominal burlarse ‘riure’s d’algú’: Es burla del primer que
passa pel carrer.

*bursàtil Borsari -ària.
*busca i captura Crida i cerca, cerca i captura.

C
cabal (≠ cabdal, caudal) Hisenda, béns: Una
família amb gran cabal. ■ Quantitat d’aigua
que passa per la secció d’un riu o d’un
canal per unitat de temps: L’increment del
cabal d’aigua dels rius.

*barco Vaixell, embarcació, nau.
*bassura Escombraries, brossa.
*beguent Bevent.
bianual (≠ biennal) Dos cops a l’any.

cabdal (≠ cabal, caudal) Principal, eminent:
L’escultura cabdal de l’artista.

biennal (≠ bianual) Cada dos anys.

*caiguent Caient.

big bang S’escriu en minúscula i rodona.

caixa (≠ capsa) Receptacle d’una certa
grandària,
de
forma
rectangular,
generalment de fusta, destinat a disposar i
transportar objectes: He venut tres caixes
de pomes.

best-seller S’escriu amb guionet i en cursiva.

bimensual (≠ bimestral) Dos cops al mes.
bimestral (≠ bimensual) Cada dos mesos.
!

bitxo Mot correcte només quan fa referència
al fruit picant. ■ Mot incorrecte quan equival
a ‘insecte’ o bé, aplicat a una persona,
entremaliada, trapella; dimoni.

*calentador Escalfador, calefactor.
*calentar Escalfar.
calor Mot femení.

blaugrana Funciona com a substantiu, el
plural del qual és blaugranes. ■ Com a
adjectiu, el plural tant és blaugrana com
blaugranes.
!

cambra (≠ càmera) Habitació, sala d’una
casa: La cambra dels convidats. OBS Per a
cambra de dormir es prefereix habitació o
dormitori, i per a cambra de bany, millor
bany o lavabo. ■ Institució que reuneix
entitats o persones: La Cambra dels
Comuns. OBS S’escriu en majúscula el nom
de les cambres legislatives. ■ Parlament:
La cambra catalana obre les portes als
ciutadans. OBS S’escriuen en minúscula
designacions sinònimes o correferents.

bloc Quan fa referència a la pàgina web,
s’escriu blog.

bluetooth S’escriu en minúscula i en rodona.
boca en boca Locució vàlida.
*boca-orella Boca en boca. ■ Els verbs que
l’acompanyen són anar (de) i córrer (de).
*bocata Entrepà.

càmera (≠ cambra) Aparell per enregistrar,
reproduir i transmetre imatges fixes o en
moviment: La càmera digital.

*bolsa Borsa. ■ Bossa.
*bolso Bossa, bossa de mà.
*borde Vora, cantell. ■ Esquerp -a, antipàtic a, repel·lent, malcarat -ada.

*camilla Llitera.
*campanari Campanar.

*borrar Esborrar.

canal En masculí, significa ‘pas geogràfic
navegable’: El canal de la Mànega. ■ En
masculí, significa ‘cadena de televisió o via
de difusió’: Els canals no emeten el discurs
del rei; Estigueu atents als canals oficials
d’informació. ■ En femení, significa
‘canonada que condueix l’aigua de la pluja’:
La canal d’aquesta teulada està trencada.

braille S’escriu en minúscula i en rodona.
*brasileny -a Brasiler -a.
*bronca Esbroncada,
ambient crispat.

baralla,

disputa,

bucal (≠ vocal) Relatiu a la boca: Les càries i
la gingivitis són infeccions bucals.
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cancerigen -ígena (≠ cancerós -osa) Que
provoca o afavoreix l’aparició d’un càncer:
El tabac és una substància cancerígena.

col·lapsar Mot correcte quan significa
‘paralitzar o aturar una activitat, el
funcionament d’una cosa, etc.’: La marxa
de protesta ha col·lapsat la circulació. ■
Mot correcte quan significa ‘patir un
col·lapse’: El pulmó s’ha col·lapsat. ■ Mot
incorrecte quan, aplicat a edificis i
estructures,
significa
‘enfonsar-se,
ensorrar-se, caure’.

cancerós -osa (≠ cancerigen -igena) De la
natura del càncer; afectat de càncer: Un
tumor cancerós.
capsa (≠ caixa) Receptacle de forma variable,
més aviat petit, amb una tapa solta o
agafada, destinat a transportar o guardar
diferents objectes: Vaig guardar les fotos
dins d’una capsa.

*col·lisionar Col·lidir.
*colmo Súmmum.
*colze a colze Frec a frec. ■ De costat, braç a
braç, amb familiaritat.

*capuccino Caputxino.
caputxino Forma vàlida.
car Arcaisme que cal substituir per perquè, ja
que.

*com a molt A tot estirar, com a màxim, pel
cap alt.

*carinyo Afecte, estima, (ser) afectuós.

comiat (≠ acomiadament) Salutació que es
fan les persones quan se separen, quan
algú se’n va: El comiat dels fills a terres
estrangeres ha estat molt dur. OBS És
incorrecte *despedida.

!

*casc antic Barri antic / vell, nucli antic / vell.
*càstic Càstig.
caudal (≠ cabal, cabdal) Relatiu a la cua:
L’aleta caudal dels peixos.
!

*company -a sentimental Parella.

caure Mot incorrecte quan s’utilitza com a
verb pronominal: Va caure de la bici; Ai,
que caic!

*companyerisme
Amistat,
harmonia, col·laboració.

complert (≠ complet -a) Participi del verb
complir: La secretària no ha complert la
seva paraula; El dispositiu ha complert tots
els requisits de seguretat.

*cavalgada Cavalcada.
*cavalgata Cavalcada.
!

celebrar Cal reservar el seu ús per a actes
solemnes i festius; se n’abusa per a actes
ordinaris, casos en què cal buscar
alternatives com convocar (una reunió),
organitzar (un congrés).

!

celebrity És preferible fer servir famós,
celebritat.

!

cercar És preferible fer servir buscar.

complet -a (≠ complert) Íntegre, sencer, ple,
que no hi falta res: Les dades del detingut
són molt completes. OBS Funciona com a
adjectiu.
completar (≠ complimentar, emplenar,
omplir) Afegir (a una cosa) allò que manca
perquè sigui completa: Completeu-lo amb
la informació necessària.

cita (≠ citació) Determinació de dia, hora i lloc
per trobar-se dues o més persones: Ell sí
que va arribar tard a la cita.

complimentar (≠ completar, emplenar,
omplir) Mot correcte quan equival a
‘saludar amb una certa solemnitat’, ‘fer
compliments a algú’: No complimentis tant
el nou director, que es nota que en vols
treure profit. SIN elogiar. ■ Mot incorrecte
quan equival a ‘completar un formulari o un
imprès amb dades’, cas en què cal
substituir per emplenar, omplir: Els
candidats han d’omplir un formulari.

citació (≠ cita) Reproducció al peu de la lletra,
en un text propi, oral o escrit, de mots o
frases d’una altra persona: Les citacions
van entre cometes. ■ En dret i
administració pública, ordre i document per
mitjà del qual es requereix la presència
d’algú en un lloc per realitzar un tràmit
administratiu o judicial: Encara no ha rebut
cap citació del jutge.
!

clarificar Mot correcte quan equival a ‘llevar
les substàncies que enterboleixen un
líquid’. ■ En els altres sentits, cal substituir
per aclarir.

!

cloure És preferible fer servir tancar /
clausurar.

solidaritat,

complir (≠ acomplir) Fer una cosa promesa,
desitjada, encarregada, manada, prevista:
Vol complir el que l’àvia li havia demanat de
manera tan insistent. ■ Tenir o reunir unes
condicions: Aquest producte no compleix
les expectatives i no sortirà a la venda. ■
Fer anys: L’editorial va complir l’any passat
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el vuitè aniversari.
complert.

OBS

El participi és

destruir a poc a poc: L’incendi va consumir
tot el bosc. ■ Utilitzar un producte com a
aliment: Als Estats Units es consumeixen
molts aliments processats. ■ Utilitzar un
producte per satisfer una necessitat: El
consum d’electricitat.

compondre (≠ composar) Formar un tot
reunint o combinant diversos elements o
parts, fer, crear, escriure: Els membres que
componen el jurat han decidit declarar el
premi desert; Va compondre la banda
sonora de la pel·lícula.

conte (≠ compte, comte) Narració, història
breu que explica uns fets reals o de ficció,
amb la intenció d’entretenir-se, divertir-se,
etc.

composar (≠ compondre) Només té el
significat d’‘imposar arbitràriament a algú
una multa, una contribució’: Li han
composat una sanció molt elevada.
!

!

comptar amb Construcció correcta quan
equival a ‘confiar, esperar, en algú o alguna
cosa’. ■ Construcció incorrecta quan
equival a ‘tenir, disposar de, constar de’.

contra
corrent
contracorrent.

compte (≠ comte, conte) Acció de comptar;
càlcul d’una quantitat. ■ Mot masculí.

conèixer Si el context ho permet, és preferible
fer servir saber, que significa ‘haver après,
tenir informació d’una cosa’.

!

conforme Mot incorrecte quan es fa servir en
comptes de com, segons, a mesura que.

Forma

vàlida.

SIN

a

contra
rellotge
(≠
contrarellotge)
Ràpidament, molt de pressa: Anar contra
rellotge. SIN a contrarellotge.

comte (≠ compte, conte) Persona que té a
càrrec seu el govern d’un comtat o que
posseeix el títol nobiliari de comte.
!

contemplar Mot correcte amb el sentit de
‘mirar atentament’. ■ Mot incorrecte amb el
sentit de ‘preveure, incloure, considerar,
establir, recollir’.

contrarellotge (≠ a contrarellotge, contra
rellotge) Prova ciclista cronometrada en
què un corredor o un equip, fent una sortida
individual, intenta recórrer la distància
programada en el menor temps possible:
Demà disputaran dues contrarellotges.
OBS Com a substantiu, és un mot femení i
el plural és contrarellotges. Com a adjectiu,
és invariable (dues etapes contrarellotge).

confós (≠ confús -usa) Participi del verb
confondre; prendre una cosa o una
persona per una altra, desconcertar: S’ha
confós i ha agafat el bus que el portava cap
a un altre lloc.

*contrassenya Contrasenya.
corrent (≠ corrents) Gerundi del verb córrer:
No va fer tota la marató corrent. ■ Massa
fluida que es mou contínuament en una
certa direcció: Vam estudiar els corrents de
l’aire. ■ Ideologia diferenciada dins d’un
partit o una altra organització: Un corrent
d’opinió. ■ Mot masculí.

confús -usa (≠ confós) Indistint, poc clar: Tinc
un record confús d’aquella nit.
consegüent (≠ conseqüent) Introdueix un fet
que és resultat d’un altre, i és equivalent a
‘per tant’: L’augment de l’oferta ha fet
baixar, consegüentment, els preus dels
lloguers.

corrents (≠ corrent) Molt de pressa: Va venir
corrents.
costum Mot masculí.

consegüentment (≠ conseqüentment) En
conseqüència.

*culpabilitzar Culpar.

*conseguir Aconseguir.

D

conseqüent (≠ consegüent) Expressa la
consistència lògica d’una acció, i és
equivalent a ‘coherentment’: El degà va
actuar conseqüentment i va dimitir.

!

d’antuvi Arcaisme que cal substituir per
d’entrada, primer de tot, abans de tot.

conseqüentment (≠ consegüentment) D’una
manera coherent.

dada (≠ data) Qualsevol informació sobre fets,
persones, llocs, etc.: Les dades del
delinqüent en facilitaran la detenció.

consumar (≠ consumir) Portar alguna cosa a
acompliment definitiu: Encara no han
consumat el matrimoni.

darrere S’escriu amb e final: Van seure al
darrere de tot; Anava emmanillat amb les
mans darrere l’esquena.

consumir (≠ consumar) El foc o qualsevol
agent de descomposició, dissipació, etc.,

!
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darreria És preferible fer servir finals.

data (≠ dada) Indicació de temps (dia, mes,
any, etc.): Les dates de naixement no
coincideixen; Busquem una altra data per
quedar; La data de caducitat.
!

en l’aire, cap a l’exterior); emetre, exhalar
(calor, olor, etc.).
*desprovist Desproveït.
destí (≠ destinació) Sort reservada a
cadascú: M’ha dit que no creu en el destí.

d’ençà que Arcaisme que cal substituir per
des que.

destinació (≠ destí) Lloc on s’ha de trametre
alguna cosa, on algú ha d’anar: Agafa l’avió
amb destinació a Santo Domingo.

de cara a Locució amb valor final, a partir de
la idea de direcció o orientació: De cara als
clients, cal actuar bé.
!

desvelar (≠ desvetllar) Revelar, fer conèixer:
Va desvelar allò que tothom desconeixia.

de nou Locució que, posposada a un verb (ha
dit de nou), es pot substituir per tornar a +
INFINITIU (ha tornat a dir).

*decepcionant Decebedor.

desvetllar (≠ desvelar) Treure la son a algú o
perdre la son: Es pren una valeriana abans
d’anar a dormir per no desvetllar-se. ■
Suscitar: Aquella pel·lícula li va desvetllar
interès pel tema.

*decepcionar Decebre.

deute Mot masculí.

!

de peu És preferible fer servir dret.

de pressa S’escriu per separat.

!

*decepcionat Decebut.
degut a Locució causal equival a ‘causa de,
gràcies a, per culpa de, per, com que, etc.’:
Degut a la crisi, va tenir problemes laborals.
■ No s’utilitza degut a que ni degut que,
sinó que cal substituir per perquè, ja que,
com que, etc.

dia laborable És preferible fer servir dia
feiner, dia de cada dia.

*difundir Difondre.
!

digerir És preferible fer servir pair, tant en
sentit recte com figurat.

!

dimitir (≠ abdicar) Abandonar un càrrec: Ha
dimitit el president. SIN cessar. ■ Mot
incorrecte quan equival a ‘fer renunciar’,
cas en què cal substituir per destituir, fer
cessar, fer dimitir: L’han destituït del càrrec
que exercia des de l’any passat.

*del contrari Tanmateix, d’altra manera, en
cas contrari, si no, etc.
delfí (≠ dofí) Persona considerada hereva del
poder, de la riquesa, de la situació o del
prestigi d’una altra: El president nomena un
governador com el seu delfí.

direcció (≠ adreça) Punt cap al qual va una
persona o una cosa que es mou. SIN sentit.

!

!

dempeus És preferible fer servir dret.

dependent -a (≠ depenent) Que depèn d’algú
o d’alguna cosa: Aquesta persona és
totalment dependent, sempre necessita
que algú estigui amb ella. ■ Persona que
atén els clients en una casa de comerç: La
dependenta que em va atendre era molt
agradable.

doblament (≠ doblement) Acció de doblar: El
doblament de la taxa de natalitat.

depenent (≠ dependent -a) Gerundi del verb
dependre: Depenent de qui vingui,
menjarem carn o peix.
!

disfrutar Es pot utilitzar en registres
informals, com ara en entrevistes en to
col·loquial. Les formes preferibles són,
segons el context, divertir-se, gaudir,
passar-ho bé, esbargir-se; tenir bona salut,
tenir una bona disposició, tenir (vacances);
disposar de (cuiner, xofer).

doblar (≠ doblegar) Fer doble, ser el doble:
Doblar el preu dels productes de necessitat
bàsica.

descendir És preferible fer servir baixar,
disminuir, etc.

doblegar (≠ doblar) Fer plecs en una
superfície o objecte flexible: Has de seguir
les instruccions per doblegar aquest
document.

*despedida Segons el context, comiat (a algú
que se’n va); acomiadament (d’una feina);
llançament (algú o alguna cosa en l’aire,
cap a l’exterior).

doblement (≠ doblament) D’una manera
doble, dues vegades més: Està doblement
content per la notícia.

*despedir Segons el context, acomiadar, dir
adeu (a algú que se’n va); acomiadar,
despatxar, desnonar (d’una feina, d’un pis,
etc.); projectar, llançar (algú o alguna cosa

dofí (≠ delfí) Mamífer cetaci: Els dofins del
parc aquàtic.
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*donar a pensar
*donar avís
*donar llàstima
*donar classe
*donar-se a la fuga
*donar el sol
*donar una
passejada
*donar la casualitat
*donar la impressió
*donar la volta a
*donar-li a
*donar un petó
*donar començament
*donar que pensar,
que parlar
*donar mitja volta

fer pensar
avisar
fer llàstima
fer / impartir classe
fugir, escapar-se, tocar
el dos, escapolir-se
tocar(-hi) el sol
fer una passejada,
passejar
resultar, casualment
fer l’efecte, fer la
impressió, semblar
girar, tombar, capgirar
pitjar, prémer,
seleccionar, fer clic a
fer un petó
començar, iniciar
fer pensar, parlar
fer mitja volta

donat que Locució causal equival a ‘al costat
de ja que, tenint en compte que, per tal
com’: Donat que no hi serà tothom,
posposarem l’acte.
!

*donar ràbia
*donar temps
*donar-se compte
*donar-se la volta
*donar-se pressa
*donar fàstic
*donar una
abraçada
*donar un crit
*donar de menjar,
de beure
*donar un pas
*donar calor
*donar un salt
*donar pena
*donar-se bé
(alguna cosa)
*donar por

fer ràbia
tenir temps
adonar-se
girar-se, tombar-se
afanyar-se, apressarse, espavilar-se
fer fàstic
fer una abraçada,
abraçar
fer un crit, cridar
donar (sense de),
alimentar
fer un pas
fer calor, escalfar (lit.);
animar, engrescar (fig.)
fer un salt
fer pena
anar-li bé, ser el seu
fort, tenir facilitat per (a)
fer por

eixugar (≠ assecar) Assecar (una cosa molla)
passant-hi una cosa que n’emporti la
humitat: Eixugar els plats, els vidres;
Eixugar-se les mans, els cabells, les
llàgrimes, el suor; Aquí la roba s’eixuga en
un no res.

doncs Conjunció correcta amb valor
consecutiu o d’oposició: T’has deixat les
claus? Doncs hauràs de telefonar-li. ■
Conjunció incorrecta quan té un valor
causal, cas en què cal substituir per
perquè, ja que: Segurament acaben
d’arribar, perquè he sentit la remor del
motor d’un cotxe.

el·lipse (≠ el·lipsi) Corba tancada que resulta
de la intersecció d’una superfície cònica:
Per calcular l’àrea d’una el·lipse s’ha de fer
una equació.
el·lipsi (≠ el·lipse) Fenomen que consisteix a
no explicitar en un enunciat un o més
elements lingüístics si es poden
sobreentendre: L’el·lipsi del subjecte és
força habitual.

dormir (≠ adormir) Estar en estat de repòs
sense sentir ni veure res durant un cert
temps: Dorm amb la llum mig encesa; Amb
la remor de fons no dormen les vuit hores
necessàries.

eludir (≠ al·ludir) Evitar o esquivar algú o
alguna amb algun artifici, estratagema,
habilitat: Sempre eludeix els pagaments
mensuals; La va eludir canviant de vorera.

dos La forma flexiva femenina és dues.
dubte Mot masculí.

*embaucar Enganyar, estafar, entabanar,
ensarronar, enredar.

E

*empenyar
Entestar-se,
entossudir-se,
capficar-se, obstinar-se, insistir.

editorial En masculí, significa ‘article de fons
o comentari’: L’editorial d’avui, que critica la
immigració, és punyent. ■ En femení,
significa ‘empresa’: Les editorials i llibreries
catalanes han perdut presència dins del
sector.

!

efecte (≠ afecte) Conseqüència, resultat,
seqüela. ■ De vegades, pot aparèixer
acompanyant un altre substantiu: efecte
bumerang,
efecte
dòmino,
efecte
papallona.
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emplaçar Mot correcte quan equival a ‘situar
en un lloc determinat un edifici, un
monument, etc.’: Emplaçaran el nou
pavelló esportiu en aquest terreny. ■ Mot
incorrecte quan equival a ‘instar, sol·licitar’:
Van instar-los de nou a enviar la proposta.
■ Mot incorrecte quan equival a ‘citar un
termini’: La comissió ha citat a presentar les
conclusions abans de vacances.

emplenar (≠
Omplir.

empoderament Acció d’empoderar.

endegar Sovint se n’abusa amb el sentit
d’‘emprendre, començar’: Avui comença la
campanya de la renda.

empoderar Dotar una persona o un grup
social, sovint desfavorits, dels mitjans per
incrementar la seva força o capacitat
d’actuació en l’àmbit polític o social.

endèmia (≠ epidèmia, pandèmia) Malaltia
que afecta una regió específica i es
presenta de forma periòdica, com per
exemple la malària.

*empotrar Estavellar(-se), encastar(-se). OBS
Tampoc no s’utilitza *armari empotrat sinó
armari de paret.

*enfermetat Malaltia.

!

completar,

complimentar)

*enfoc Enfocament.
enlloc (≠ en lloc) En cap lloc: Crec que m’han
robat el mòbil, no el trobo enlloc.

emprar És preferible fer servir fer servir,
utilitzar.

enregistrar (≠ registrar) Fixar en un suport
material per reproduir: Han enregistrat el
seu primer disc.

emprovar-se (≠ provar) Posar-se una peça
de roba per veure si va bé: Emprova’t
aquests pantalons.
!

*entorn a A l’entorn de, entorn de.

en aquest precís instant És preferible fer
servir en aquest (mateix) moment, ara
mateix.

!

epidèmia (≠ endèmia, pandèmia) Aparició
d’un nombre inesperat de casos d’una
malaltia, que excedeixen clarament els
valors habituals, en una comunitat o una
regió determinades durant un període de
temps concret, com ara la grip.

*en base a Basant-se en, d’acord amb, sobre
la base de, tenint en compte.
!

en breu És preferible fer servir (ben) aviat,
d’aquí a poc (temps).

*en busca de En cerca de, a la recerca de.

!

*en comparació amb En comparació de, per
comparació a.

esborrany (≠ esborrador -a) Escrit de primera
intenció, sobre el qual es fan addicions,
supressions i altres esmenes a fi d’assolir-ne
la redacció definitiva: Hem de passar aquest
esborrany a net.

*en motiu de Amb motiu de.
en ocasions És preferible fer servir a
vegades, de vegades.

*en quant a Pel que fa a, referent a.
*en relació a En relació amb, amb relació a.
!

és clar És preferible fer servir esclar.

esborrador -a (≠ esborrany) Que esborra: La
professora ha perdut l’esborrador de la
pissarra.

en lloc (≠ enlloc) En comptes de: M’han portat
carn en lloc de peix.
!

envers Arcaisme que cal substituir per cap a,
amb.

!

en tant que Locució correcta quan equival ‘en
la mesura que’: Si és possible, en tant que
depengui de vosaltres, viviu en pau. ■
Locució incorrecta quan equival a ‘com a’:
Vol comparèixer com a regidora de Cultura.

escaig És preferible fer servir uns / més de +
INDEFINIT, i tants, passar de.

esclar Forma preferible per és clar.
escoltar (≠ sentir) Fer atenció a allò que diu
algú o al soroll que fa una cosa: Vaig
escoltar el discurs inaugural.

*en un obrir i tancar d’ulls En un tancar i obrir
d’ulls. SIN en un tres i no res.

escorcollar
(≠
registrar)
Examinar
minuciosament (alguna cosa, els seus
racons, amagatalls, etc.), per veure què hi
ha, si hi ha allò que es busca, etc.: La
policia ha escorcollat la casa a la recerca
de proves inculpatòries.

en vista de (≠ amb vista a, en vistes de)
Considerant, atenent: En vista de la seva
actitud violenta, va cridar el guarda de
seguretat.
en vistes de (≠ amb vista a, en vista de) Pels
volts de: La contractació del personal es
farà en vistes de la tardor.
endarrere S’escriu amb e final: Fes una passa
endarrere; Hem deixat els col·legues força
endarrere.

!

esfondrament És preferible
enfonsament, ensorrament.

!

esfondrar És preferible fer servir enfonsar,
ensorrar, caure.

fer

servir

espacial (≠ especial) Relatiu o pertanyent a
l’espai: La intel·ligència espacial és la
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capacitat que té una persona per processar
informació en tres dimensions.

en basa la classificació: Els animals d’una
mateixa espècie.

espècia (≠ espècie) Substància vegetal
aromàtica o picant que s’utilitza per
condimentar el menjar: El pebre és l’única
espècia que no m’agrada.

espirar
(≠
aspirar,
expirar)
Bufar,
especialment d’una manera lleugera: Va
espirar per apagar les espelmes.

especial (≠ espacial) Relatiu a una cosa o a
una espècia de coses, particular, peculiar i
es distingeix per alguna qualitat individual:
Una persona amb necessitats especials.

estar a l’abast
estar a l’atur
estar de vacances
estar en joc

estar a la venda
estar de moda
estar en obres
estar en perill

evidència Mot incorrecte amb el sentit de
‘prova’: No hi ha proves d’aquest fet.

!

evolucionar favorablement És preferible fer
millorar, recuperar-se.

!

excessivament
massa.

fer

fal·làcia (≠ falsedat) Afirmació feta per
enganyar: Pot semblar cert que els experts
limiten la nostra llibertat, però és una
fal·làcia.

servir

falsedat (≠ fal·làcia) Afirmació falsa, mentida:
Tantes falsedats no el portaran enlloc. ■
Ocultació o alteració maliciosa de la veritat
amb la intenció de produir algun efecte
jurídic capaç de lesionar els béns d’un
tercer: El jutge envia a presó el suposat
delinqüent per estafa i falsedat documental.

exercir (≠ exercitar) Fer actuar una força,
posar en joc o en ús, complir els deures
d’una professió o d’un càrrec: Sempre ha
exercit molt poder sobre els altres.
exercitar (≠ exercir) Fer treballar d’una
manera adequada perquè s’adquireixi,
s’augmenti o es conservi alguna habilitat,
facultat: L’Esperança fa sopes de lletres
per exercitar la memòria.
!

estar en llibertat
estar fora d’ús
estar a la lluna
estar a favor

F

!

preferible

ésser És preferible fer servir ser.

estança (≠ estada) Habitació, apartament, on
s’està algú: Aquesta casa té cinc estances.

estratagema Mot masculí.

És

espòs És preferible fer servir marit i dona.

!

estada (≠ estança) Acció d’estar, d’aturar-se,
en un lloc: Està fent una estada a l’estranger i
diu que no vol tornar.

espècie (≠ espècia) Imatge mental, aparença
sensible de les coses: Aquest instrument
és una espècie de violí. ■ Unitat fonamental
en l’estudi de la diversitat dels éssers vius i
estar a punt
estar a disposició
estar de baixa
estar en ordre

!

famós -osa (≠ afamat -ada) Que té fama.
fanal (≠ far, farola) Aparell destinat a la
il·luminació d’una via pública.
far (≠ fanal) Torre de llum edificada a la costa.

existir És preferible fer servir haver-hi.

*fardar Segons el context, presumir, lluir,
vestir.

expirar (≠ aspirar, espirar) Expel·lir l’aire dels
pulmons: Durant el part li van demanar que
expirés l’aire per la boca. ■ Cessar,
especialment allò que té una durada
determinada: La sessió de l’ordinador ha
expirat.

farola (≠ fanal) Far.
*farra Gresca, festassa.
*fàstig Fàstic.
!

*extraditar Extradir.
*extrany Estrany.

felicitar El complement directe és sempre una
persona, no una festa: Cada any felicitem
els nostres amics per Cap d’Any.

*fer cas a Fer cas de.

*extravertit Extravertit.

*fer la vista grossa Fer els ulls grossos, no
mirar prim.

extremament (≠ extremadament) D’una
manera extrema, a un alt grau: És
extremament ignorant.

*fer olor a Fer olor de.
fi En masculí, significa ‘finalitat’: Ho fa amb bon
fi. ■ En femení, significa ‘acabament’: No
és pas la fi del món!

extremadament (≠ extremament) D’una
manera extremada: Sempre actuen
extremadament.
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fiar-se (≠ refiar-se) Tenir confiança en algú o
alguna cosa: No es fia del seu amic; No et
refiïs ni del veí.

la qual hi ha l’aigua d’un estany, un riu, etc.:
Van trobar el vaixell al fons del mar. ■
Capitals diversos: Fons d’inversions. ■
Resistència física d’un esportista: Esquí de
fons.

ficar (≠ posar) Mot correcte quan significa ‘fer
entrar dins un lloc’: Ficar la clau al pany;
ficar els peus a l’aigua; ficar-se la mà a la
butxaca. ■ Mot incorrecte quan equival a
‘posar’.

!

*financiació Finançament.
*financiar Finançar.

*formatejar Formatar.

*finiquitar Liquidar.

*front a Segons el sentit i el context, enfront
de, davant de, davant per davant de, etc.

*finiquito Liquidació, quitança.
fitnes Forma preferible per fitness.
!

fitness És preferible fer servir fitnes.

!

fitxar Com a verb transitiu significa ‘fer la fitxa
(d’algú o alguna cosa)’ i ‘contractar, una
entitat esportiva, un jugador’: Fitxarem
aquests llibres quan ens els retorneu; El
Barcelona ha fitxat el jugador de l’Ajax. ■
Com a verb intransitiu significa ‘entrar, un
jugador a formar part d’una entitat
esportiva’ i ‘marcar, un empleat, l’hora
d’entrada i de sortida de la feina’: No vol
fitxar per cap club estranger; Els
treballadors que no fitxen com cal seran
penalitzats.

força Es manté invariable en els registres
formals: Hi ha força llibres al prestatge. ■
No és recomanable fer servir la forma en
plural forces, més pròpia de registres
informals.

full (≠ fulla) Tros de paper rectangular: Va
arrencar un full de la llibreta.
fulla (≠ full) Òrgan de les plantes: A la tardor,
van caure totes les fulles d’aquell arbre. ■
Làmina tallant d’un instrument: M’he fet una
ferida amb la fulla d’afaitar. ■ Batent d’una
porta o d’una finestra: La porta de l’entrada
té dues fulles.
fullet (≠ fulletó) Obra impresa breu,
prospecte: A la sortida del metro repartien
fullets de propaganda.
fulletó (≠ fullet) Fragment d’un text literari
publicat en un diari o en una revista:
Aquesta novel·la es va publicar inicialment
com a fulletó.

floridura (≠ floritura) Capa de fongs que es
forma sobre una superfície, normalment
amb un cert contingut orgànic: Va llençar la
poma perquè tenia floridures.

G

floritura (≠ floridura) Ornament artificiós: No
vull floritures a les vostres redaccions;
Aquesta partitura té moltes floritures i costa
coordinar les dues mans amb el piano.

gaire bé (≠ gairebé) Equival a ‘poc bé’ en
oracions negatives: Aquest exercici no li va
sortir gaire bé.
gairebé (≠ gaire bé) Quasi, que hi falta poc:
Van assistir-hi gairebé tots els convidats.

*fluit Fluid -a.
fluix -a (≠ flux) Vessament abundant i
transitori d’un líquid normal o patològic: El
fluix menstrual. ■ Sense força, que no tiba:
Aquest nus és massa fluix.

*ganancial Beneficiari, de guanys.
*garantitzar Garantir.
*garrafal Enorme, colossal,
desorbitat, molt greu.

flux (≠ fluix -a) Moviment incessant d’allò que
es mou en una direcció concreta: El flux
migratori.

majúscul,

gihadisme S’escriu amb g.
gihadista S’escriu amb g.

fondo (≠ fons) Amb profunditat: Va respirar
fondo abans de contestar-li. ■ Referent a la
idea de profunditat, de la superfície avall:
Va servir la sopa en un plat fondo. ■ Vall
estreta i de parets espadades: Al Garraf hi
ha molts fondos.

!

globalització És
mundialització.

preferible

fer

servir

gormand (≠ gurmet) Persona a qui agrada el
menjar, de manera abundant.
!

gourmet És preferible fer servir gurmet.

gran (≠ gros grossa) Que té unes mesures
considerables, que excedeix la mida o el
grau ordinaris, usuals, en dimensions
superficials, de capacitat, quantitat,

fons (≠ fondo) Part inferior d’un recipient o
d’una cavitat: Diu que ha tocat fons. ■ Part
més interna, oposada a l’entrada: És al
fons de la classe. ■ Superfície sòlida sobre
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intensitat: Passeu a la sala gran; Visc en
una illa molt gran. OBS Es relaciona
principalment amb l’extensió i l’espai.

*incautar Confiscar,
embargar.
!

gros grossa (≠ gran) Que té un volum
considerable, que ultrapassa el volum
ordinari: Tens un dit gros; El que li ha
passat és una pena molt grossa. OBS Es
relaciona amb el volum.

infligir (≠ infringir) Aplicar una pena: El club
infligeix una multa de cinc milions al porter.
infringir (≠ infligir) Violar un pacte, una llei;
transgredir: Ha infringit les normes del
pacte.
!

iniciar És preferible fer servir començar.

*insertar Inserir.
insomne (≠ insomni) Que no pot dormir: El
malson del treballador insomne.

*guixeta Taquilla.

insomni (≠ insomne) Problema de no poder
dormir: Ha arribat l’hora de posar remei a
l’insomni.

gurmet (≠ gormand) Persona que distingeix i
aprecia la bona cuina.

*intermig Intermedi.

H

internet S’escriu en minúscula i en rodona. ■
També apareix en l’expressió internet de
les coses.

hom Arcaisme que cal substituir per es.

hostatge (≠ ostatge) Acció d’hostatjar o acollir
algú, allotjament: Els han donat una
benvinguda calorosa i hostatge.

*intèrval Interval.
*invadir Envair.
*inverossímil Inversemblant.

I
i/o És preferible fer servir només i o o, segons
el context.

J
*jefe jefa Segons el context, cap, director -a,
capdavanter -a, cap de colla.

*i pico Uns, més de + INDEFINIT, i tants, passar
de.
!

inclús És preferible fer servir fins i tot.

infestar (≠ infectar) Causar danys, estralls en
un indret: Les males herbes infesten el
camp; La casa infestada de rates.

guarda Persona encarregada de custodiar o
vigilar algú o alguna cosa: guarda forestal,
guarda rural, guarda de pesca, guarda
jurat, guarda de seguretat, àngel de la
guarda, guarda i custòdia. OBS Reservem
guàrdia per als membres dels cossos de
seguretat públics: guàrdia civil, guàrdia
urbana, guàrdia municipal.

!

*jihadisme Gihadisme.

igual Mot incorrecte quan equival a ‘potser;
tant; encara’: Potser hauran aprovat
l’examen; Diu que tant pot fer classe com
no; No n’estiguis tan segur que encara pots
suspendre.

*jihadista Gihadista.
!

jugar un paper És preferible fer servir tenir un
paper, fer un paper, representar un paper.

*junt a Prop de, a la vora de, al costat de.

*immediacions Voltants, rodalia.

*junt amb Juntament amb, amb.

*impar Imparell, senar.

*juntar Ajuntar.

!

comissar,

infectar (≠ infestar) Contaminar amb gèrmens
patògens: Els microbis han infectat tot
l’organisme; L’agulla està infectada.

gruix Part principal o més nombrosa d’un tot:
El gruix de la manifestació.

!

requisar,

implementar Es pot fer servir en l’àmbit
informàtic. ■ En altres àmbits, amb el sentit
de ‘posar en pràctica’, és preferible fer
servir aplicar, implantar, dur a terme, posar
en pràctica, reglamentar.

L
*làmpara Làmpada.
lapse (≠ lapsus) Espai de temps
transcorregut: Va fer tota la feina en un
lapse de temps de deu minuts.

*imponible Imposable.
*improvitzar Improvisar.

lapsus (≠ lapse) Error que es comet per
inadvertència parlant o escrivint: M’he
descuidat, ha estat un lapsus.

*inalàmbric -a Sense fils.
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!

legat (≠ llegat) Persona enviada per encàrrec
temporani a representar un estat, un sobirà:
El legat papal.

mal de cap (≠ maldecap) Dolor físic al cap
(com mal d’estómac): Durant anys he partit
mals de cap ben inexplicables.

*liderat Lideratge.

maldecap (≠ mal de cap) Preocupació: Els
treballadors li donen molts maldecaps.

*liquidesa Liquiditat.
llançar (≠ llençar) Mot incorrecte quan equival
a ‘tirar alguna cosa a terra o posar-la en un
lloc destinat a recollir les deixalles, per
desfer-se’n’, cas en què cal substituir per
llençar: Llença-ho a les escombraries. ■
Per a la resta de casos, funciona igual que
llençar.
!

making of És preferible fer servir com s’ha fet.

!

mancar És preferible fer servir faltar, no tenir.

*mando Comandament.
*manguera Mànega.
*marcapàs Marcapassos.
!

marxa En el sentit d’‘acció de dimitir’, és
preferible fer dimissió, renúncia, fet de
plegar / deixar un càrrec.

!

marxar En el sentit de ‘plegar d’un càrrec’, és
preferible fer dimitir, renunciar, plegar /
deixar un càrrec.

llar És preferible fer servir casa.

llegat (≠ legat) Allò que algú deixa en el
testament, herència: El llegat dels avis.
llegum Mot masculí.
lleixiu Mot masculí.

*marxar-se Marxar, anar-se’n.

llençar (≠ llançar) Deixar anar amb fort impuls
(alguna cosa) de manera que recorri una
distància en l’aire: Llançar la pedra amb
una sola mà. ■ Fer partir vivament en una
direcció determinada: Va llançar el cavall a
l’encalç dels lladres. ■ Deixar-se anar amb
violència daltabaix, en l’aire, contra algú,
etc.: Es va llançar contra el seu enemic. ■
Tirar alguna cosa a terra o posar-la en un
lloc destinat a recollir les deixalles, per
desfer-se’n: Llença-ho a les escombraries.

!

massa És manté invariable en els registres
formals: Han suspès massa alumnes. ■ No
és recomanable fer servir la forma en plural
masses, més pròpia de registres informals.

*màstil Segons el context, pal, asta, arbre.
medi (≠ mitjà) Mot correcte quan equival a
‘ambient, entorn, àmbit, hàbitat on es
desenvolupa un organisme’: L’aigua és el
medi natural dels peixos; L’escriptor
estudiava en un medi molt humil. ■ Mot
incorrecte quan equival a ‘instrument,
recurs per dur a terme una activitat, per
aconseguir un objectiu’: La premsa i la
ràdio són mitjans de comunicació.

llista (≠ llistat) Sèrie enumerativa de noms de
persones o coses, d’adreces o altres
indicacions, especialment ordenats de dalt a
baix: La llista de la compra.

!

llistat (≠ llista) Resultat d’operacions
efectuades per un ordinador, escrit en paper
per una impressora: El llistat dels preus.

mediambiental
ambiental.

És

preferible

servir

*medició Mesura, mesurament.

llum En masculí, significa ‘aparell que serveix
per il·luminar; senyal o dispositiu lluminós’:
A l’hivern encenen els llums abans; Un llum
de peu. ■ En femení, significa ‘claror,
il·luminació, font d’energia, electricitat’: A la
sala hi ha poca llum; Han de pagar el rebut
de la llum. ■ La locució llum verda significa
‘autorització, permís, llibertat’.

*mediambiental Ambiental.

!

*més bé Més aviat.

*mediambientalista Mediambientalista.
*medir Mesurar, prendre mides. ■ Amb el
significat de ‘competir’, enfrontar-se,
veure’s les cares.
*menopàusia Menopausa.
*mermar Minvar, disminuir.

llur Arcaisme que cal substituir per seu.

!

més val És preferible fer servir val més.

mesa (≠ taula) Conjunt de persones que
presideixen o bé dirigeixen alguna cosa (un
òrgan polític, un col·legi electoral, etc.): La
mesa del Parlament, la mesa electoral.

M
!

fer

major Com a adjectiu, és preferible fer servir
més gran, més important, màxim, més
greu, principal, pitjor, etc., segons el cas. ■
Usos vàlids: major part, carrer major, festa
major, plana major, to major.

mig mitja (≠ mitjà -ana) Com a adjectiu, és
invariable davant d’un topònim: Han viatjat
per mig Europa. ■ Com a substantiu,
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sinònim de meitat: dos mitjos. ■ És
incorrecte l’expressió *a mig termini, que
cal substituir per a mitjà termini.

Generalment s’escriu sense article: Han
vingut a veure’ns per Nadal, llevat de quan
està determinat (el Nadal de l’any passat) o
quan fa de subjecte o complement directe
amb valor conceptual (No m’agrada el
Nadal).

*millenial Mil·lennista.
*mil·lenial Mil·lennista.
*mil·lennial Mil·lennista.

narcopís S’escriu amb accent.

mil·lennista Forma vàlida.
*millor dit Més ben dit.

*no és d’estranyar que No és (gens) estrany
que.

*misogen Misogin.

!

*míssil Míssil.
mitjà -ana (≠ medi, mig mitja) Mot correcte
quan equival a ‘instrument, recurs per dur a
terme una activitat, per aconseguir un
objectiu’: La premsa i la ràdio són mitjans
de comunicació. ■ Apareix en l’expressió a
mitjà termini. ■ Mot incorrecte quan equival
a ‘medi’: Estan preocupats per la
contaminació del medi ambient.
!

Nobel S’escriu en majúscula inicial, en rodona
i sense accent gràfic. ■ És invariable.
!

nombre (≠ número) Quantitat indeterminada:
Hi va assistir un gran nombre de convidats.
■ Resultat d’un càlcul matemàtic o
qualsevol dels ens abstractes que en
resulten: El nombre vuit està format per vuit
unitats; La resta dona un nombre més petit
que 50. ■ Apareix en les expressions
matemàtiques: nombre natural, nombre
enter, nombre decimal, nombre cardinal,
nombre ordinal. ■ Nom d’una categoria
gramatical: Digueu el gènere i el nombre
dels adjectius següents.

mobbing És preferible fer servir assetjament.

mortaldat (≠ mortalitat) Gran nombre de
morts causades per guerres, epidèmies,
etc.: El cicló va produir una gran mortaldat
i greus desperfectes a la ciutat.
mortalitat (≠ mortaldat) En demografia,
relació entre el nombre de defuncions i el
d’individus d’una població, en un lloc i per a
un temps determinat; nombre de morts: La
mortalitat creix a l’hivern.

nomenar (≠ anomenar, nombrar) Designar
algú perquè pugui ocupar un càrrec o
exercir una funció: L’alcaldessa nomena
els seus regidors.

*Moscú Moscou.
*mòvil Mòbil.
muller Es reserva només en l’expressió marit
i muller.

*novedós -osa Nou nova, innovador -a.
nòvio nòvia Forma vàlida al costat de parella,
xicot -a.

*multidisciplinar Multidisciplinari.
!

nogensmenys Arcaisme que cal substituir
per no obstant (això), tot i això.

nombrar (≠ anomenar, nomenar) Afegir fils a
l’ordit d’un teixit.

*morgue Dipòsit de cadàvers, tanatori.

!

no obstant És preferible fer servir no obstant
això, això no obstant i no obstant + SN.

multitud de És preferible fer servir molts.

número (≠ nombre) Nombre o xifra atribuïts a
una cosa per distingir-la d’un conjunt de
coses semblants: Escriu els números 33 i
333; Resseguiu els números i les lletres
amb el llapis. ■ Cada element dins d’una
sèrie o col·lecció: Viu al número 2 del carrer
de Mallorca; Calço el número 41. ■ Cada
edició d’una publicació periòdica: Ja ha
sortit el número de febrer de la revista local.
■ Peça dins d’un espectacle: M’agraden els
números de circ. ■ Bitllet amb què es
participa en un joc d’atzar: On hem desat el
número de la rifa? ■ En plural, càlculs,
resultats numèrics: Els números no
quadren; Hem de fer números per saber
quant ens toca pagar.

muscle (≠ múscul, musclo) Part superior i
lateral del cos a cada costat del coll,
espatlla: S’ha trencat el muscle jugant a
handbol.
múscul (≠ muscle, musclo) Òrgan carnós
contràctil que serveix per produir el
moviment de les diferents parts del cos: Els
músculs de les cames.
musclo (≠ muscle, múscul) Mol·lusc marí
comestible: Van posar musclos a la paella.

N
Nadal Només és correcta la forma en plural
Nadals si es fa referència a diferents anys:
Va venir a casa tres Nadals seguits. ■

*nutrir Nodrir.
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!

O
!

obscur -a Tot i que es pugui considerar
sinònim de fosc, s’utilitza gairebé només en
sentit figurat: Una autora obscura; Un
obscur i desconegut poble de muntanya.

ostentar Mot correcte quan equival a ‘exhibir,
mostrar amb vanitat’. ■ Mot incorrecte quan
equival a ‘posseir, exercir, ocupar un
càrrec’.

*otorgar Atorgar.

*ofertar Oferir, fer una oferta.

P

oficial (≠ oficiós -osa) Que té la sanció de
l’autoritat constituïda, que és d’ofici, no
particular o privat: El comunicat oficial del
rector.

!

palès -esa És preferible fer servir clar -a,
evident.

*olvidar Oblidar.

pandèmia (≠ endèmia, epidèmia) Epidèmia
que s’estén greument a molts països o
continents, i presenta un augment
inesperat de contagis arreu del món:
L’OMS demana al món que es prepari per
a una possible pandèmia.

*omplenar Emplenar, omplir.

*pared Paret.

omplir
(≠
completar,
complimentar)
Completar un formulari o un imprès amb
dades: Ompliu les dades de l’enquesta. ■
Fer ocupar la capacitat (d’un receptacle,
d’un buit) per alguna cosa: Omplir un got de
vi. SIN emplenar.

*patada Puntada de peu, cop de peu, coça.

*online En línia.

*peatonal De vianants.

orde (≠ ordre) Institut religiós, comunitat, cos,
institució: Un orde militar. ■ Mot masculí.

*pel contrari Al contrari, per contra.

oficiós -osa (≠ oficial) Que és servicial: Era
agradable treballar amb ella, tenia un
caràcter oficiós i obert.
olor Mot femení.

*paulatí -ina Progressiu
esglaonat -ada.
*paulatinament
gradualment,
a
esglaonadament.

-iva,

gradual,

Progressivament,
poc
a
poc,

*pel terra Per terra.

ordre (≠ orde) Com a masculí, significa,
segons el context ‘arranjament, equilibri,
pau, classificació’: Seguirem l’ordre del dia;
En aquest despatx ple de folis no hi ha cap
ordre. ■ Com a femení, significa
‘manament, precepte, decret’: Has de
seguir les ordres si vols arribar a la
executiva.

pelegrí -ina (≠ peregrí -ina) Persona que fa un
viatge a algun santuari per devoció: Els
pelegrins que fan el camí de Santiago.
pendent Mot masculí.
*per comptes de En comptes de.
*per suposat Per descomptat, naturalment, no
cal dir.

òrgan (≠ orgue) Part del cos (humà o animal)
o d’una planta adaptada a l’acompliment
d’una funció específica: Els òrgans de
l’aparell digestiu. ■ Unitat administrativa
que serveix per dur a terme una acció
determinada: Els òrgans del govern.

*per últim Finalment, per acabar.

orgue (≠ òrgan) Instrument de vent que
consta d’un gran nombre de tubs i es toca
per mitjà d’un o més teclats: L’orgue de
l’església de Sant Josep.

*petroler -a Petrolier -a.

Oscar Premi cinematogràfic de l’Acadèmia de
les Arts i les Ciències Cinematogràfiques
de Hollywood. ■ S’escriu en majúscula
inicial i sense accent. ■ En singular, fa
referència a un sol premi, i en plural, en la
resta de casos.

piulada Forma vàlida al costat de tuit.

peregrí -ina (≠ pelegrí -ina) Rarament vist: Té
una intel·ligència peregrina.
!

personar-se És preferible fer servir presentarse, anar.

*pinxo Broqueta.
*pitar Xiular, tocar la botzina o el clàxon. ■ En
sentit figurat, ‘funcionar, rutllar’.
piular Forma vàlida al costat de tuitejar.
planell (≠ plànol) Mot correcte quan equival a
‘indret pla i elevat, altiplà’: Té una casa en
un planell assolellat. ■ Mot incorrecte quan
equival a ‘plànol’.

ostatge (≠ hostatge) Persona segrestada:
Alliberen els ostatges retinguts.

plànol (≠ planell) Representació sobre un pla
de la disposició d’una ciutat, d’un edifici,
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d’un parc, etc.: Van comprar un plànol de
Londres. SIN plafó.

*pringar Empastifar, enllefiscar, enllardar. ■
Haver begut oli, llepar, tocar el rebre,
fotre’s.

*pleit Plet.

*pringat -ada Empastifat -ada, llefiscós -osa,
enganxós -osa, enganxifós -osa. ■
Desgraciat -ada, marginat -ada, passerell.

*pluridisciplinar Pluridisciplinari.
*poc a poc A poc a poc.
*poc després Al cap de poc, poc temps
després, no gaire temps després.

probable (≠ provable) Que es tenen raons
suficients per creure que una cosa
s’acomplirà, que s’esdevindrà: És probable
que plogui.

*poguent Podent.
*poguer Poder.
pondre Fer ous la femella d’un animal ovípar:
La femella pon els ous a la primavera. ■
Com a pronominal, passar un astre a sota
l’horitzó,
amagar-se
darrere
les
muntanyes: No hem pogut veure com es
ponia el sol. ■ Amb aquests dos sentits
anteriors, és incorrecte utilitzar posar(-se).

prolífer -a (≠ prolífic -a) Capaç de regenerar
un òrgan: Tiana treballa contra la prolífera
processionària.

posar (≠ ficar) Fer que (alguna cosa) sigui o
estigui en un lloc determinat on no era, ferla estar en una nova posició, en un nou
estat: Posar el llibre a l’armari; posar la
corretja al gos; posar l’olla al foc.

*promig Mitjana.

prolífic -a (≠ prolífer -a) Dit de l’escriptor,
artista, etc., que produeix molt: És un
cantautor prolífic i excel·lent, amb més de
50 cançons produïdes aquest any.
!

*posar de relleu Posar en relleu.

propiciar Mot correcte quan equival a ‘fer que
(algú) sigui propici, favorable; aplacar’:
Aquestes actituds que propicien les
converses de pau. ■ Mot incorrecte quan
equival a ‘afavorir, permetre (la realització
de), comportar: La nova política afavoreix
que es comencin les obres de la ciutat.

!

posat que Locució correcta quan té valor
condicional, equivalent a ‘en cas que’: Ho
faré, posat que hi estigui d’acord. ■ Locució
incorrecta quan té un valor causal, cas en
què cal substituir per com que, ja que: Com
que no vas venir, no vam bufar les
espelmes.

!

postres Mot femení plural.
pot ser (≠ potser) Construcció del verb poder i
l’infinitiu ser: No pot ser veritat!
potser (≠ pot ser) Denota la possibilitat del que
es diu: Potser ens està enganyant.
!

prou És manté invariable en els registres
formals: No tinc prou diners per pagar-te. ■
No és recomanable fer servir la forma en
plural prous, més pròpia de registres
informals.

provable (≠ probable) Que es pot provar:
Aquest delicte és provable.

pràctica totalitat És preferible fer servir
gairebé tots / totes.

provar (≠ emprovar-se, tastar) Com a verb
transitiu, mot correcte quan equival a
‘sotmetre a prova, a experiència’: Prova la
resistència d’aquell mineral. ■ Mot correcte
quan equival a ‘demostrar aportant proves’:
Van provar la culpabilitat de l’acusat. ■ Mot
correcte quan equival a ‘intentar’: Provarem
de recordar-nos dels noms. ■ Com a verb
intransitiu, mot correcte quan equival a ‘fer
profit’: Com prova l’estiu? ■ Mot incorrecte
quan equival a ‘prendre una petita quantitat
d’aliment, sòlid o líquid, per apreciar-ne el
gust’, cas en què cal substituir per tastar. ■
Mot incorrecte quan equival a emprovar-se.

precisar Sovint se n’abusa amb el sentit de
‘necessitar, caldre’: Necessita majoria
absoluta.
!

propi pròpia Indica propietat o possessió, no
identitat: Ho he vist amb els meus propis
ulls (però no Fins el *propi alcalde ho ha
sabut!).

pretendre Sovint se n’abusa amb el sentit de
‘voler, aspirar a, buscar, tenir la intenció de,
buscar, etc.’: El programa volia convertir-se
en un referent informatiu.

prevenir (≠ preveure) Advertir per endavant
(algú) d’alguna cosa: L’havien previngut
que passaria això. ■ Impedir, evitar l’efecte
d’una cosa: Consells per prevenir l’acne.
preveure (≠ prevenir) Veure, concebre per
endavant allò que ha d’ocórrer: Era fàcil de
preveure que podia passar.

!
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puix que Arcaisme que cal substituir per com
que, tenint en compte que, etc.

!

pujar (≠ apujar) Anar o portar de baix a dalt,
d’un punt a un altre situat a un nivell més
alt: Pujar dalt d’un campanar, d’una
muntanya; Han pujat els mobles a les
golfes. ■ Entrar en un vehicle: Pugin a
l’autobús. ■ Passar a un nivell o a un gran
superior d’intensitat: La temperatura
baixarà aquesta setmana; Els preus pugen.
■ Criar: Amb esforç, han pogut pujar els fills
sols. ■ Créixer en sentit vertical: Un pi que
puja molt dret.

realitzar Sovint se n’abusa i cal tenir en
compte formes com elaborar, seguir, fer,
confeccionar.

*rebatir Rebatre.
rebel·lar-se (≠ revelar) Refusar l’obediència a
una autoritat legítima: La ciutat es va
rebel·lar contra el govern.
*recapacitar Fer memòria, pensar-s’ho.
*recaudació Recaptació.
*recaudar Recaptar.
!

Q

recentment És preferible fer servir fa poc
(temps).

recolzar Mot correcte quan equival a
‘descansar (una cosa) sobre un suport’:
Posa l’escala que recolzi a la paret.
OBS Només és pronominal quan el subjecte
és personal: La noia es va recolzar a la
paret. ■ Mot incorrecte quan equival a
‘donar suport a, fer costat a’: Ens hem de
recolzar mútuament.

*quadriplicar Quadruplicar.
quallar Mot correcte quan equival a ‘coagular,
dit especialment de la llet’: La llet s’ha
quallat de seguida. ■ Mot correcte quan
equival a ‘tenir èxit, triomfar’: La proposta
de l’alcalde ha quallat entre la població. ■
Mot incorrecte quan equival a ‘agafar,
prendre’: La neu ha pres als carrers.

*quatriplicar Quadruplicar.

refiar-se (≠ fiar-se) Comptar fermament (amb
algú o alguna cosa) com a mitjà: S’ha refiat
massa que tindria prou diners i no arriba a
finals de mes.

!

*reflexar Reflectir.

*quantiós -osa Abundant, molt -a.
*quasibé Gairebé.
quelcom Arcaisme que cal substituir per
alguna cosa, una cosa, una mica, cap, res
(en oracions interrogatives, negatives o
condicionals), etc.: Si necessites res,
digues-m’ho; Que en tens cap?; Haurien de
dir alguna cosa sobre la discussió; La
decisió és una cosa molt seriosa; Tenia una
mica d’esperança.

registrar (≠ enregistrar, escorcollar)
Inscriure en un registre: Registre un nadó,
una idea.
reial (≠ real) Relatiu o pertanyent al rei, a la
reina o a la reialesa: La família reial.
rendible (≠ rentable) Que dona un bon
rendiment econòmic, de producció, de
funcionament, etc.: Aquesta inversió no és
rendible.

R

rentable (≠ rendible) Que es pot rentar:
Aquesta tela no és rentable.

*ralentir Alentir, Frenar, afluixar.
ratllar (≠ tatxar) Mot correcte quan equival a
‘fer una ratlla’: No ratlleu les pàgines dels
llibres. ■ Mot incorrecte quan equival a
‘vorejar, acostar-se; a tocar de, a prop de,
a frec de, arran de, etc.’: La consellera està
a un pas de fer el ridícul. ■ Només en
registres informals, s’accepta com a
equivalent a ‘atabalar, aclaparar, avorrir per
la repetició, molestar, etc.’: Ja em comença
a ratllar sempre la mateixa historia de cada
dia.
!

renyar (≠ renyir) Reprendre a algú
severament per una falta comesa, per un
mancament: El pare el va renyar per no
haver fet la feina.
renyir (≠ renyar) Trencar l’amistat, el tracte
personal: Ha renyit amb la seva amiga.
respecte a Forma vàlida al costat de respecte
de.
*retràs Segons el context, endarreriment,
retard.

raure És preferible fer servir consistir en,
estar.

revelar (≠ rebel·lar-se) Fer conèixer allò que
es tenia amagat o mostrar alguna cosa: Els
documents revelen secrets. ■ Fer visible la
imatge impresa (en una pel·lícula o placa
fotogràfiques): El Martí va revelar el rodet.

*reaci reàcia Reticent, poc inclinat -ada.
real (≠ reial) Que existeix: No sap què és fictici
i què és real.
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!

romandre Arcaisme que cal substituir per
estar-se, quedar-se, continuar.

situació,
si
s’escau,
exigirà
reestructuració del personal.

una

*rotulador Retolador.

si us plau Forma vàlida al costat de sisplau.

*rúcola Ruca.

!

S

síndrome Mot femení.

*sapiguent Sabent.

sinó (≠ si no) Indica oposició entre els elements
que posa en relació: No has d’escriure res,
sinó que has de parlar.

*sapiguer Saber.
*secar Assecar (la fruita, el peix, etc.), eixugar
(la roba, els cabells, els plats, el terra, etc.),
ressecar.

sisplau Forma vàlida al costat de si us plau.
*sobèrbia Supèrbia.

semblar ser Equival a ‘sembla, segons
sembla, pel que sembla, es veu que, diuen
que, etc.’: Sembla ser que no ens podrem
veure.
!

similitud És preferible fer servir semblança,
retirada, segons el context.

!

sengles Arcaisme que cal substituir per un,
cada un, cadascun, els respectius, etc.

sobre Mot incorrecte amb el sentit de
‘aproximadament’, cas en què cal substituir
per cap a, prop de, pels volts de, allà a:
Vindrem a sopar cap a les 9 h.

*sobre tot Sobretot.
solidificar Mot correcte quan equival a ‘fer
sòlid, convertir (alguna cosa) en sòlid’, en
sentit literal: El guix ha aconseguit
solidificar-se. ■ Mot incorrecte quan
s’utilitza en sentit figurat, cas en què cal
substituir per consolidar: Han de consolidar
els nous coneixements.

*sentar Segons el context, asseure, asseure’s,
seure; assentar, establir (les bases, els
pilars, etc.). ■ Quan fa referència a un àpat,
a una migdiada, etc., assentar-se, posar-se
(bé / malament).
sentir (≠ escoltar) Percebre un so amb el
sentit de l’oïda, sense necessàriament
posar-hi atenció: Sento com algú crida.

!

senyalar (≠ assenyalar) Fer o posar un senyal
en una cosa: Senyaleu la roba dels vostres
fills. ■ Fer una ferida que deixi una cicatriu
a algú: Ha caigut amb la bicicleta i ha
quedat senyalada per totes bandes.

sols Com a adverbi, és preferible fer servir
només.

*solventar Segons el context, solucionar,
resoldre, arreglar, reparar.
*sombra Ombra.
son En masculí, significa ‘acte de dormir’: No
el despertis que ha agafar un son tranquil.
■ En femení, significa ‘necessitat o ganes
de dormir’: Havent dinat, tinc molta son.

*seqüestrador -a Segrestador -a.
*seqüestrar Segrestar.
*ser precís Caldre, convenir, fer falta, ser
necessari.

*sordera Sordesa.
*sortir pitant Sortir com un coet, sortir com un
llamp, sortir rabent, sortir disparat -adas.

*serièfil -a Seriòfil -a.
*sèrio -a Seriós -osa.

soterrani -ània (≠ subterrani -ània) Habitació,
espai, recinte d’un edifici situat per sota de
la rasant del carrer: Guarden els llibres més
antics al soterrani. ■ Com a adjectiu, té el
significat que subterrani.

seriòfil -a Forma vàlida.
seure (≠ assentar) Estar algú col·locat de
manera que el cos descansa sobre el cul:
Tot el dia seu i no s’aixeca. OBS És
incorrecte utilitzar la forma pronominal
*seure’s. SIN asseure’s.

*subsanar Arreglar, corregir,
reparar, resoldre, solucionar.

sexi Forma vàlida.

esmenar,

subterrani -ània (≠ soterrani -ània) Que està
sota terra: Un túnel subterrani. ■ Només és
adjectiu.

*sexy Sexi.
si escau (≠ si s’escau) Si convé, si va bé, si
cal, si és procedent: Les treballadores
revisaran el conveni i, si escau, el signaran.

*sudadora Dessuadora.
*suggerència Suggeriment.

si no (≠ sinó) Conjunt del condicional si i la
negació no: Si no vens, no et queixis.

*suggerent Suggeridor -a.
suor Mot femení.

si s’escau (≠ si escau) Si s’esdevé, si es
produeix o si té lloc una cosa: Aquesta
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parquet. ■ Les locucions correctes són a
terra i per terra, sense l’article. ■ En femení
i majúscula inicial, fa referència al planeta
del sistema solar on viu l’ésser humà: La
Terra gira sobre el seu eix. ■ En femení i
en minúscula, fa referència a la part sòlida
de la superfície del planeta; país; matèria
feta de grans i pols que sovint cobreix el sòl
i que es pot conrear: Les persones viuen a
la terra i els peixos, al mar; La nostra terra
té molts emblemes paisatgístics; Va plantar
els geranis amb terra.

T
*tal i com Tal com.
*tamany Mida.
tant aviat com S’escriu amb tant. ■ També és
correcte com més aviat.
tant de bo S’escriu amb tant.
targeta (≠ tarja) Petit full de cartolina o plàstic
de forma rectangular que es fa servir per
donar-se a conèixer, identificar-se,
acreditar alguna cosa, donar permís, etc., i
també per designar la targeta magnètica
que permet fer pagaments sense
desemborsar diners en efectiu: La targeta
de crèdit; Una targeta groga / vermella.

*timar Estafar, ensarronar, engalipar.
*tira-i-afluixa Estira-i-arronsa.
!

tarja (≠ targeta) Placa rectangular o ovalada
on hi ha escrit un nom, una indicació.
tastar (≠ provar) Prendre una petita quantitat
de menjar o de beguda per apreciar-ne el
gust, la temperatura, etc.: Tasteu el pastís
de xocolata.

*tirar de la manta Destapar-ho tot, esbombarho tot.
*tirar la tovallola Abandonar, plegar, rendirse, renunciar, suspendre, desistir, fer-se
enrere.

tatxar (≠ ratllar, titllar) Mot correcte quan
equival a ‘tallar un tros de determinades
fruites, del suro d’una alzina per
comprovar-ne la qualitat’: Tatxar el meló, la
síndria, la fusta. ■ Mot incorrecte quan
equival a ‘fer una ratlla’, cas en què cal
substituir per ratllar. ■ Mot incorrecte quan
equival a ‘assenyalar (algú) de manera
desfavorable’, cas en què cal substituir per
titllar.

titllar (≠ tatxar) Assenyalar (algú) de manera
desfavorable:
L’han
titllat
de
pocavergonya.
toc de queda En estat de guerra o de setge,
avís fet a una hora determinada pel qual es
prohibeix a la població civil de circular pels
carrers.
*tonelada Tona.

taula (≠ mesa) Conjunt de persones,
associacions, entitats, etc., que, en
condicions d’igualtat i sense presidir ni
dirigir a ningú, es reuneixen per dialogar,
debatre, negociar, prendre acords, etc.: La
taula rodona, de debat, de negociacions. ■
En majúscula, quan és un nom propi: la
Taula de la Democràcia.
!

tirar Mot incorrecte quan equival a ‘fer l’acció
de desprendre’s d’una cosa’, cas en què
cal substituir per llençar: Això és massa
vell: llençar-ho.

*tonelatge Tonatge.
*tonto -a Ximple, babau -a, ruc -ab, beneit -a,
bèstia.
*tormenta Tempesta, tempestat.
*tot el món Tothom.
tràfec (≠ tràfic, trànsit) Acció de fer passar
una cosa d’un lloc a un altre: A Correus hi
ha un gran tràfec de paquets. ■ Afer que
causa enrenou o maldecaps: No puc venir,
que tinc un tràfec que déu-n’hi-do.

tenir cura És preferible fer servir cuidar,
vigilar, anar amb compte, segons el cas.

terme (≠ termini) Final d’un període temps,
d’un espai per recórrer: Va arribar el segon
al terme de la cursa. ■ Paraula pròpia d’un
llenguatge d’especialitat: Parla amb tants
termes que costa entendre’l.

tràfic (≠ tràfec, trànsit) Comerç, activitat
desplegada en l’intercanvi de mercaderies
entre països, poblacions o individus: S’ha
de controlar el tràfic il·legal.

termini (≠ terme) Espai o període de temps de
què es disposa per fer una cosa: El termini
per a la pràctica acaba divendres. ■
Apareix en expressions com a curt terme, a
mitjà termini, a llarg termini.

*traïcionar Trair.
*trajo Vestit (d’home).
trametre (≠ transmetre) Fer anar algú o
alguna cosa a la seva destinació: Trametre
un missatge.

terra En masculí, significa ‘sòl, paviment sobre
el qual s’està o es camina’: El terra de
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!

trànsit (≠ tràfec, tràfic) Acció de passar per
un lloc, especialment per una via pública:
L’accident impedia el trànsit. ■ L’anar i
venir de persones, vehicles, etc., per la via
pública: Els dilluns hi ha més trànsit.

usar És preferible fer servir fer servir, utilitzar.

V
!

*tranvia Tramvia.

vari vària Mot correcte quan equivalent a
variat: Un jersei de color varis. ■ Mot
incorrecte amb valor quantitatiu o indefinit,
i cal substituir per alguns, uns quants,
diversos, diferents, certs.

*trascendir Transcendir.

*venta Venda.

transmetre (≠ trametre) Transferir una cosa a
algú o conduir una cosa d’un lloc a un altre:
L’ofici que havia transmès el seu pare.

!

*treballar dur Treballar de valent.
*tregua Treva.

*verossímil Versemblant.

tro (≠ tron) Soroll que segueix el llamp a causa
de l’expansió de l’aire al pas d’una
descàrrega elèctrica: Un tro ensordidor.
*trofeig Trofeu.
tron (≠ tro) Seient en què seuen sobirans i
altres persones en reunions solemnes: El
tron reial. ■ Dignitat, potència del rei o
sobirà: Ha accedit al tron de manera
injusta.
!

verificar Sovint se n’abusa i cal tenir en
compte formes com comprovar, demostrar.

!

vers Com a preposició, arcaisme que cal
substituir per cap a, pels volts de.

!

versus És preferible fer servir contra, en
oposició a.

vessant Només quan equival a ‘pendent d’una
muntanya’ és masculí. ■ En la resta d’usos
tant pot ser masculí com femení.
vestidor (≠ vestuari) Lloc destinat per vestirse: T’ho podràs emprovar en el tercer
vestidor. ■ En esports, instal·lació destinat
al canvi de vestuari, a dutxar-se, etc.:
L’entrenador els ha explicat l’estratègia al
vestidor amb la porta tancada.

trucar Amb el sentit de ‘telefonar’, es
construeix amb un complement indirecte:
Vaig trucar a la perruqueria.; Li trucaré.

tuit Forma neològica vàlida al costat de
piulada.

vestuari (≠ vestidor) Conjunt de vestits
d’algú: Ha guanyat un Oscar al millor
vestuari. ■ Lloc destinat a guardar-hi peces
de roba: El teatre disposa d’un vestuari per
als assistents.

tuitaire Forma neològica vàlida al costat de
tuiter -a.
tuitejar Forma neològica vàlida al costat de
piular.
tuiter -a Forma neològica vàlida al costat de
tuitaire.

!

vial Com a adjectiu, cal substituir per viari.

*tweet Tuit o piulada.

vila (≠ vil·la) Població no gaire gran: La vila de
Canet ha celebrat la festa major.

U

vil·la (≠ vila) Casa més o menys luxosa,
situada fora d’una població: La vil·la dels
ducs disposa de jardins i sala de concerts.

!

!

ubicació Sovint se n’abusa i cal tenir en
compte formes com situació, emplaçament.

*virgueria Segons el matís, filigrana, floritura.
*visquent Vivint.

ubicar Sovint se n’abusa i cal tenir en compte
formes com situar, emplaçar, col·locar,
instal·lar.

!

*ucranià -ana Ucraïnès -esa.

vocal (≠ bucal) Relatiu a la veu: El cantant té
unes grans aptituds vocals.

*Ucrania Ucraïna.
*ultravioleta Ultraviolat -ada.

*voltereta Tombarella, giravolt.

*un a un D’un a un, d’un en un, un per un.
*unànim Unànime.
!

vivenda És preferible fer servir habitatge. ■
Altres substantius més o menys sinònims:
habitacle, pis, casa, domicili.

W

únicament i exclusivament Segons el
context, cal substituir per exclusivament,
solament, únicament, etc.

wifi S’escriu sense guionet i en rodona. ■ Mot
masculí. ■ Funciona com a adjectiu.
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