
CONTACTE DE LA ‘T’ AMB ALTRES SONS EN L’ENLLAÇ DE P ARAULES 
 
En una locució formal, cal que es pronunciï la ‘t’ de ‘quant’ en l’expressió ‘quant 
és’ (per distingir-la de ‘quan és’ ―temporal―). 
 
La ‘t’ de ‘sant’ normalment és muda. En una locució formal s’ha de pronunciar 
si la paraula següent comença per vocal, especialment en els topònims: Sant 
Andreu, Sant Hilari. 
 
També cal pronunciar la ‘t’ de ‘cent’ i ‘vint’ davant de les paraules ‘anys’, 
‘homes’ i ‘hores’. En el cas de ‘vint’, també es pronuncia la ‘t’ en els numerals 
cardinals i ordinals.  
 
En els altres casos, la ‘t’ sol ser muda, excepte en valencià, mallorquí i 
menorquí, en què es pronuncia la ‘t’ final: molt, alt, malalt, adult, esvelt, 
comprant, corrent, etc. 
 
Excepte en valencià, mallorquí i menorquí, en català és un error, per 
ultracorrecció, pronunciar la ‘t’ final en els casos següents: Alt Empordà, Alt 
Urgell, de dalt a baix, durant anys, Font Picant, molt alta tensió, pont aeri, quant 
a l’estat. 
 
En el cas dels gerundis s’ha de pronunciar la ‘t’ únicament quan van seguits 
dels pronoms ‘hi’ i ‘ho’: anant-hi, fent-ho, jugant-hi, sentint-ho, veient-ho. 
 

 

Llegeix aquestes frases sonoritzant la ‘t’ de les p araules ‘quant’, ‘sant’, 
‘cent’ i ‘vint’, si cal fer-ho: 

 

1. L’home més gran del món va morir amb més de cent anys. 

2. Cent euros són molts diners.  

3. A la sala hi devia haver més de cent homes. 

4. Si estàs fent-ho per mi, deixa-ho córrer, ja no ho necessito. 

5. Si el preu és cent u no em sembla gens car. 

6. Cent onze persones és l’aforament màxim de la sala. 

7. Si vols treballar la setmana que ve hauràs de fer cent hores extra. 

8. Quant és aquest refresc? 

9. La costa de l’Alt Empordà és la que rep més els efectes de la 

tramuntana. 

10. Quan és que volies anar a pujar al Canigó? 

11. Si anem a Sant Adrià de Besòs t’avisaré perquè ens acompanyis. 



12. El barri de Sant Andreu és a l’altra punta de la ciutat. No hi deus voler 

anar pas caminant? 

13. La línia de molt alta tensió va provocar moltes polèmiques arreu de 

Catalunya. 

14. El mercat de Sant Antoni és el que més m’agrada. 

15. A l’Hospitalet hi ha un barri que es diu Sant Ildefons. 

16. El pont aeri ha perdut clients per culpa de la línia d’alta velocitat que 

uneix Barcelona amb Madrid. 

17. El mes que ve ja faré vint anys. 

18. Només tinc un bitllet de vint euros, que tens canvi? 

19. Hi havia un total de setze dones i vint homes. 

20. Si continueu jugant-hi amb tantes ganes, ho aconseguireu. 

21. L’horari de mitja jornada és de vint hores setmanals. 

22. Vint-i-dos i quatre són vint-i-sis, no pas vint-i-set, com havies dit. 

23. Té un ramat de vint ovelles que li donen cada any uns quants quilos de 

llana. 

24. La meva casa és al número vint-i-u. 

25. Organyà és un poble de l’Alt Urgell. 

26. Durant anys ens va estar enganyant i ningú no se n’havia adonat. 

27. Estava escoltant-ho molt atent, tant que no va sentir el meu avís. 

 

 

 


