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En els parlars nord-occidentals, centrals, valencians i baleàrics els grups ‘tm’ i 

‘tn’ s’han de pronunciar ensordint la ‘t’ i geminant la ‘m’ i la ‘n’. 

Pel que fa al grup ‘tll’ i ‘tl’, en els parlars nord-occidentals i centrals s’ha de 

pronunciar ensordint la ‘t’ i geminant la ‘ll’ i la ‘l’. En els parlars baleàrics i 

valencians, el grup ‘tll’ es redueix sistemàticament a ‘tl’, i s’ha de pronunciar 

també ensordint la ‘t’ i geminant la ‘l’. 

Per tant, en la pronúncia dels grups ‘tm’, ‘tn’, ‘tll’ i ‘tl’ no s’ha de pronunciar la ‘t’. 

No és adequat no fer la geminació i fer una pronúncia simple. 

Llegeix les frases següents pronunciant aquests grups de manera adequada. 

 

L’algoritme és difícil de resoldre, perquè conté moltes operacions aritmètiques. 

La pressió atmosfèrica ha pujat molt aquest cap de setmana. 

La reunió es farà bisetmanal. 

No conec bé com es resol aquest algoritme. 

Si la música no té ritme, no m’agrada ballar-la. 

Els treballadors del setmanari han estat sotmesos a molta pressió. 

El seu fil ja ha nascut i és setmesó. 

El metge ha dit que té arítmies per un problema al cor. 

T’has quedat sense setmanada per no haver fet els deures. 

Els vietnamites han decidit no fer vaga general. 

L’ètnia gitana commemora avui la festa. 

La cotna del porc tallada ben fina i fregida és molt bona. 

Tinc un bitllet per anar al concert. 

Compra un rotllo de paper de vàter. 

No m’emmotllo a la nova situació. 

El batlle ha dit que no es tornarà a presentar com a candidat. 

No subratllis els llibres que no són teus. 

Vull comprar una espatlleta de be per fer al forn. 

Em fa malt l’espatlla. 

Aquest home té un espatllam de gegant. 
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Tinc el cotxe espatllat i he de venir en tren a treballar. 

És una dona molt espatlluda, perquè fa molta natació. 

Cotna la taronja i talla-la a trossos. 

El batlliu era el dignatari de l’ordre de l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem que tenia 

una batllia al seu càrrec. 

Han vingut dues atletes que han preguntat per vosaltres. 

L’atles il·lustrat ha estat un regal del Joan. 

L’Atlàntic és un dels cinc oceans de la Terra i es troba situat entre Amèrica, Àsia i 

Europa. 

L’Atlètic Balears aspira a aconseguir la promoció d’ascens. 

M’he desvetllat i no he pogut dormir més. 

Heu de vetllar perquè la qualitat lingüística sigui bona. 

Les ametlles i les avellanes són riques en carbohidrats. 

El batlle ha subratllat que el projecte és necessari per al poble. 

M’he de comprar un motllo perquè vull fer pastissos a casa. 

Desenrotlla la troca que necessito més llana. 

No sé què passa, això no rutlla! 

El convidat ha titllat les declaracions de poc adequades. 

Ahir hi va haver revetlla i avui totes les taules estan marcades amb les rotllanes dels 

gots. 

Necessito que m’ajustis el respatller del seient del cotxe. 

Amb el ratllador pots fer ratlladures de la pell de llimona. 

M’agraden les guatlles rostides amb ratlladura de tòfona per damunt. 

M’agrada aquell actor que va fer una pel·lícula sobre un guardaespatlles i una cantant. 

Ha dit que passava d’esquitllada i que no pensava pas quedar-se. 

M’he cremat i m’han sortit dues butllofes. 


