
LA ‘S’ D’‘AQUEST’ EN  CONTACTE AMB ALTRES SONS EN L ’ENLLAÇ DE 
PARAULES 
 
En una locució, la ‘s’ de l’adjectiu ‘aquest’ ha de sonar quan el nom o adjectiu 
següent comença per vocal (especialment si és tònica): aquest estiu, aquest 
altre, aquest any, aquest home... 
 
En tots els altres casos, ‘aquest’ es pronuncia emmudint la essa. 
 
En el femení ‘aquesta’, en estàndard oral la ‘s’ sempre ha de sonar. 
 
Quan ‘aquest’ fa de pronom, és a dir, no acompanya cap nom sinó que en fa 
les funcions, es pronuncia emmudint la essa: aquest és bo, aquest noi... 
 
En el femení ‘aquesta’, la ‘s’ ha de sonar: aquesta noia, aquesta és bona... 
 
El truc és que només se sonoritza la ‘s’ d’‘aquest’ quan va seguit de nom o 
adjectiu, però no de verb. 
 
 
 
Llegeix aquestes frases sonoritzant la ‘s’ d’‘aques t’, si cal fer-ho: 
 
1. Aquest estiu es destinaran més Mossos d’Esquadra en aquest poble. 

2. Aquest any encara no sé què faré el dia de Nadal. 

3. Aquest ha estat l’últim partit d’aquest entrenador en aquest equip. 

4. És més senzill conduir aquest altre cotxe. 

5. La forma gràfica correcta d’aquest adjectiu és amb una essa. 

6. De qui va ser idea aquest efecte teatral? 

7. Sense opcions a la Lliga, aquest any el Sevilla vol aconseguir la Copa del 

Rei. 

8. En aquest establiment no tenen Coca-Cola. 

9. Aquest esdeveniment és de la dècada dels noranta. 

10. No totes les frases segueixen aquest ordre. 

11. Aquest any les inversions han augmentat lleugerament. 

12. Aquest apartat afavoreix la comunicació entre tots els sectors que formen 

la comunitat universitària: estudiants, professors i personal de gestió. 

13. Aquest incís ha de dur guions o parèntesis davant i darrere. 

14. Disposen de mitjans i de tota mena de recursos per assolir aquests 

objectius. 

15. Aquest ha estat l’hivern més sec en deu anys. 



16. Vaig actuar tal com explico en el text d’aquest article. 

17. Aquest assumpte no m’agrada gens. 

18. Aquest home és dolent com el dimoni! 

19. Aquest escriptor es donava aires de suficiència. 

20. El mecanisme d’aquest aparell és molt complicat d’arreglar. 

21. Els plànols d’aquest edifici estan fets amb cara i ulls. 

22. Resoldrem aquest inconvenient ràpidament. 

23. Faci el temps que faci aquest anglès porta sempre sandàlies. 

24. Aquest assumpte és ara en mans d’aquest advocat. 

25. Amb aquest home val més no col·laborar-hi. 

26. L’empresa ha patrocinat aquest espai. 

27. Tots els investigadors que han participat en aquest invent han estat 

guardonats amb el premi. 

 
 


