
USOS DEL GUIONET 
 
PARAULES COMPOSTES 
 

ordinals i 
cardinals 
de 21 a 29: 
i separada 
per 
guionets 

vint-i-un, vint-i-unè, vint-i-dos, vint-i-dosè 
 
 

numerals 
compostos  

entre 
desenes i 
unitats; 
unitats i 
centenes 

seixanta-tres, trenta-un, vuintanta-cinc, setanta-dos, noranta-
cinc; quaranta-novè, seixanta-tresè, vuitanta-sisè, trenta-dosè 
 
tres-cents, set-cents, quatre-centes, dues-centes, cinc-cents, 
sis-cents, vuit-centes 

mots amb punt cardinal nord-americà, nord-est, sud-africà, sud-oest, sud-africana 
compostos repetitius i 
expressius 

bitllo-bitllo, a corre-cuita, gara-gara, leri-leri, a mata-degolla, 
nap-buf, de nyigui-nyogui, pengim-penjam, piu-piu, poti-poti, 
tic-tac, fer la viu-viu, xano-xano, xup-xup, zig-zag 

manlleus no adaptats agnus-dei, dalai-lama, ex-libris 
mots o expressions 
singulars 

abans-d’ahir, adéu-siau, qui-sap-lo 

prefix no inicial+nom el no-alineament, la no-violència 
prefix 
+ 
majúscula/ xifra/símbol 

ex-Iugoslàvia, pre-Renaixement 
sub-21, 11-S 
globulina anti-D 

vocal final 
       + 
r-, s-, x- inicial 

barba-roig, mata-segells, penya-segat, poca-solta, de soca-rel, 
busca-raons, cerca-renous, guarda-roba, penja-robes, gira-sol, 
pica-soques, escura-xemeneies, para-sol 
Vila-real, Puig-reig, Palau-solità i Plegamans 

primer element amb 
accent gràfic 

mà-llarg, pèl-blanc, pèl-curt, pèl-ras, pèl-roig 
excepcions: adesiara (‘de tant en tant’), usdefruit (‘dret de 
gaudir dels béns d’algú altre’) 
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separació lletres que 
poden conduir a lectures 
errònies  

pèl-llarg, pit-roig, blanc-i-blau, mal-llevat 
Puig-aguilar, Font-romeu, Font-rubí, Mont-roig, Bell-lloc 

prefixos arximilionari, bestia, exministre, plusvàlua, precristià, 
sotsdirector, ultraconservador, vicepresident 

prefixos acabats en o i i,  audiovisual, cardiovascular,  dentilabial, fisicoquímic, 
gastroenteritis, grecoromà, magnetoelèctric, socioeconòmic 

no+adjectiu 
(no ja no és prefix) 

els països no alineats, les nacions no violentes 

compostos formats a 
partir de mots catalans 

allioli, capicua, capipota, capgròs, compravenda, filferro, 
lligacama, ratpenat, setciències, sordmut, ratapinyada, 
pocapena, pocatraça, pocavergonya, figaflor, portaequipatges 
escurabutxaques, llevaneu, correbou, espantaocells 
Aiguafreda, Comanegra, Torregrossa, Vilafranca, Bellpuig, 
Cantallops 
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sintagmes lexicalitzats 
(dues paraules que 
designen una sola cosa) 

any llum, bar restaurant, decret llei, escola bressol, futbol sala, 
hora punta, vagó restaurant 

 
 
 



PRONOMS FEBLES 
 
 
s’escriu guionet... 

acabat en consonant agafar-li, cantem-la, adormint-los, fes-ho, 
vés-hi, decideix-te, parlar-ne, estimem-
nos, parlant-me, girant-se 

acabat en diftong peseu-me, doneu-vos, compreu-ne, viu-
la, feu-lo, passeu-hi, jugueu-hi, importeu-
ne, escriu-me, cou-los 

darrere  
verb 

seguit dels pronoms:  
-la, -les, -li, -ho, -hi 

omple-la, posi-les, fica-hi, digui-li, 
planifica-li, explica-ho, examina-la, 
espera-les, regali-li, obre-ho, mira-la 

unió de pronoms amb guionet i 
apòstrof (s’apostrofa tan a la dreta 
com sigui possible) 

anar-se’n, informa-te’n, mira-m’ho, dóna-
n’hi, anant-se’n, donar-li’n, acompanyeu-
m’hi, afegiu-n’hi 

si el 1r pronom s’apostrofa al verb, 
se separen els pronoms amb 
guionet 

torna’ls-hi, renti’ns-les, porta’ns-la, 
digui’ns-el, envia’ns-ho, resa’ls-hi, 
narra’ls-ho, amaga’ns-en, doni’ls-el 

entre 
pronoms  

si els dos pronoms no es poden 
apostrofar entre si, s’escriuen dos 
guionets 

mirar-se-la, volia comprar-me-les, vam 
fer-nos-les, va presentar-nos-la, buscant-
vos-ho, vam carregar-los-el 

 
 
Corregeix, si cal, les frases següents:  
 
1. El Departament de Benestar Social i Família ha creat un pla interdepartamental per 

a la no discriminació de les persones homo-sexuals i trans-sexuals. 
 
2. L'impost més nou i que, previsiblement, afectarà més gent és el que grava els 

envasos de begudes no-retornables. 
 
3. El Consell Audiovisual de Catalunya premia vint-i-dos projectes televisius gravats a 

Palau solità i Plegamans, Font romeu, Torregrossa, Canta-llops, Vilafranca, 
Puigaguilar, entre d’altres. 

 
4. Descomptes a l’entrada per al partit Barça B - Vilareal. Informa’ten al web. No-vàlid 

per a grups. 
 
5. El dia en què es complia el centenari del seu naixement, el FC Barcelona va 

organitzar un homenatge a l’ex vice-president Nicolau Casaus. 
 
6. L’organització no-governamental Mans Unides ha presentat aquesta setmana la 

nova campanya. 
 
7. Aquest curtmetratge, co-dirigit per un noi nord africà de Comaruga, està molt ben 

produït. 
 
8. El número de la loteria guanyador, el 23432, és cap-i-cua. 
 
9. Una petició anti Rajoy de Change.org ha superat el milió de signatures per 

demanar la dimissió del president del govern central. 
 



10. Uns trenta tres milions de tele espectadors nordamericans van seguir en directe el 
discurs d’Obama. 

 
11. El lladre que va marxar a correcuita va caure dalt-a-baix d’un penya segat quan va 

veure que els Mossos el perseguien. 
 
12. El judici dels trens de l’11-S, vist per a sentència. 
 
13. Els Mossos van enxampar a l’aeroport de Madrid-Barajas un grup de nois que 

feien veure que eren sord-muts per recaptar diners per a una associació. 
 
14. Una empresa sud coreana ha fabricat un paraxocs d’acer que millora la protecció 

dels automòbils. 
 
15. A les pel·lícules de Berlanga sempre hi havia algú que deia la paraula “austro-

húngaro”; no se sap si el cineasta tenia fascinació per l’imperi austro-hongarès o 
perquè li agradava com sonava. 

 
16. Detingut un camioner que conduïa fent ziga-zagues a l’AP-7 a l’altura de Montroig 

del Camp. 
 
17. El ple votarà demà el decret llei sobre l'endeutament en pròrroga pressupostària 
 
18. La patronal que representa les petites i mitjanes empreses, PIMEC, ha mostrat 

avui els resultats de l’enquesta d’aquest any sobre l’entorn politico-econòmic. 
 
19. Cristian Gómez, recuperat de la gastro-enteritis, podrà jugar el proper partit. 
 
20. El nord-est asiàtic i els països nord-europeus són els mercats més estratègics per 

als exportadors catalans. 
 
21. L’exjugador blanc-i-blau haurà d’enfrontar-se al públic de Cornellà-el Prat. 
 
22. "Tant els nens castellano-parlants com els catalano-parlants aprenen bé el castellà 

a l'escola", ha declarat el director de la Càtedra de Multilingüisme Linguamón-UOC, 
Miquel Strubell. 

 
23. Les escoles bressol no s’escapen de les retallades. 
 
24. Si un competidor els fa ombra no dubten a carregar’sel. 
 
25. Trenta-quatre mariners han estat rescatats pels Serveis de Guarda-costes després 

d’incendiar-se el vaixell en què viatjaven. La tripulació ha estat evacuada amb 
embarcacions salva-vides. 

 
26. Les seleccions sub 17 i sub 19 ja coneixen els seus rivals. 
 
27. El Vila-real B s'ha bloquejat en atac davant l'ordenada defensa del filial blanc i blau, 

que intentava ampliar l'avantatge a partir de contraatacs. 
 
28. Unes dues-centres persones han hagut de ser desallotjades del macroprostíbul 

Paradise de la Jonquera a causa d’una amenaça de bomba. 
 
29. L’ex-conseller de la Generalitat Jordi Ausàs ha estat detingut en una operació 

contra el contraban de tabac. 


