
VOCALS EN CONTACTE 
 
Quan es troben una paraula que acaba en vocal i una altra que hi comença, es 
pronuncien com una sola síl·laba, elidint una de les dues vocals o fent sinalefa 
(o sigui, pronunciant com un diftong les dues vocals de paraules diferents). 
 
Casos: 
 
- vocal tònica en contacte amb vocal neutra; s’elideix la vocal neutra: mà 
esquerra, quatre anys...  
 
- vocal àtona (diferent de la neutra) en contacte amb vocal neutra: es pot elidir 
la vocal neutra. Però si la segona vocal en contacte és una ‘i’ o una ‘u’ (o 
una ‘o’ àtona), se sol fer diftong amb la vocal neutra: que ho sap, una història... 
 
- dues vocals neutres en contacte es fusionen en una de sola: vuitanta anys, 
que el veus, una arracada... 
 
 
 
Llegeix aquestes frases elidint les vocals en contacte, si cal fer-ho: 
 
1. J. K. Rowling ha arribat a un acord per publicar una novel·la per a adults 

molt diferent de la nissaga infantil. 
 
2. Per esmorzar tenim pa amb tomàquet, meló amb pernil i una poma al forn. 
 
3. La durada del viatge no passa de les quatre hores. 
 
4. La producció es destina a una altra empresa. 
 
5. Ha anticipat la notícia: vol estudiar en una universitat estrangera. 
 
6. A última hora em van oferir un vi immillorable. 
 
7. La pressió àrab es va intensificar a la zona en conflicte. 
 
8. Han trigat una hora per arribar a un acord. 
 
9. Aquest actor nasqué en un petit poble escocès fa cinquanta anys. 
 
10. Allò era una olla de grills. 
 
11. El llibre es ven molt bé en països de parla anglesa. 
 
12. Amb aquest joc es pot gaudir d’una aventura digital. 
 
13. La direcció us agraeix el vostre esforç a l’hora de suggerir idees. 
 
14. Aquest vocabulari cal buscar-lo en una enciclopèdia especialitzada. 



15. En lloc d’una imatge espectacular, va donar una mala imatge. 
 
16. L’acció arriba just al final de la història. 
 
17. En mitja hora tinc visita amb el metge escocès. 
 
18. Hi ha algú a casa a aquesta hora? 
 
19. Algú que em visita sense avisar no veurà la meva cara amable. 
 
20. Avui estarem pendents del temps per saber si es pot anar a la platja. 
 
21. Entre avui i demà han de decidir si accepten la darrera oferta de la direcció 

de TMB. 
 
22. Aquesta estrena de l’obra ha estat un èxit. 
 
23. Es tracta d’una història inspirada en una novel·la il·lustrada per a nens. 
 
24. Va treure el seu viatge a Anglaterra d’una agència de viatges nova. 
 
25. La cartellera ofereix aquesta setmana una altra pel·lícula aplaudida per la 

crítica. 
 
26. Què en saps de la germana?  

No en sé res. 
 

27. M’ha apallissat, però només m’he trencat la mà esquerra. 
 
28. Un empresari m’oferia una feina però finalment no l’he acceptada. 
 
29. La Generalitat ja ha abonat part dels milions que deu als ajuntaments. 
 
30. Com volia aconseguir una entrada a meitat de preu el dia abans de 

l’espectacle? 
 
31. I encara et poses això si ja no està de moda? 
 
32. En vint-i-quatre hores els membres de la Unió Europea han arribat a un 

acord. 
 
33. No agafis aquesta andròmina de ferro oxidat! 
 
34. Que em sents? 
 
35. Encara que va passar fa quinze anys, ens queda una petita esperança. 
 
36. Aquella idea que vas tenir era horrible! 
 
37. Fa una hora que espera uns amics que va conèixer fa uns trenta anys. 



38. La veïna ha tingut una nena que es diu Maria. 
 
39. La immigració estrangera a Espanya ha augmentat molt els últims quinze 

anys. 
 
40. Encara ens falten onze homes per tancar el grup. 
 
41. Quina alegria que em visitis cada setmana! 
 
42. El camí estret porta a la casa assolellada. 
 
43. Notícies d’última hora, l’assassí d’onze avis a la residència d’Olot ha estat 

detingut. 
 


