
‘B’, ‘D’ I ‘G’ FINALS EN CONTACTE AMB ALTRES SONS E N L’ENLLAÇ DE 
PARAULES 
 
Les lletres ‘b’, ‘d’ i ‘g’ a final de paraula es pronuncien sordes. Aquest 
ensordiment es manté quan van seguides de vocal. 
 
En el grup ‘ng’, el so de la ‘g’ final queda modificat per la ‘n’ i se sol sonoritzar. 
 
Les ‘b’ i ‘d’ finals del primer terme dels compostos es pronuncien ‘p’ i ‘t’. Cal 
destacar especialment els compostos dels noms dels punts cardinals, que 
s'escriuen amb un guionet després de la ‘d’ precisament per indicar que cal 
pronunciar ‘t’. 
 
 
Llegeix aquestes frases ensordint les ‘b’, ‘d’ i ‘g ’ finals, si cal fer-ho: 
 

1. L’adob industrial es fabrica pensant en una única funció. 
 

2. El Barça és un club immens, “molt més que un club”. 
 

3. Des de l’aparició al programa de divendres passat se’l considera un 
demagog idealista. 

 
4. Es va quedar enganxat al fang espès que barrava el pas. 

 
5. El vols fred i calent, dius? No pot ser, o fred o calent. 

 
6. Entre Madrid i Londres hi ha moltes diferències: polítiques, 

econòmiques, socials, etc. 
 

7. El mag Lari és el mag ideal si a més de veure màgia vols riure i passar-
t’ho bé. 

 
8. El jugador nord-africà va perdre el control de la pilota en el pitjor lloc de 

l’àrea. 
 

9. Si vols anar a Nord-amèrica t’hauries d’informar de si cal visat o no. 
 

10. Els vents del nord-est porten associats molt aire fred en alçada, la qual 
cosa provoca una baixada de les temperatures molt important. 

 
11. Quan la situació atmosfèrica predominant és del nord-oest, les pluges 

afecten molt la zona del Cantàbric. 
 

12. El rang alt del general li permet saltar-se les normes: quina injustícia! 
 

13. Tard o d’hora es farà justícia i acabarem trobant l’assassí de la noia. 
 

14. Per aquell tub estret vols que passi? Que ets boig? 
 

15. El delta de l’Ebre es troba situat al sud-oest de Catalunya. 


