
CONSELLS LINGÜÍSTICS



El  Recull  dels  consells  lingüístics  de  La  Xarxa  de  Com unicació  Local  conté  totes  les

indicacions de llengua que s’han difós des del 2004 i en les diferents etapes en què els Serveis

Lingüístics  han ofert assessorament i  formació a la comunicació local.  Aquest  document conté

consells i recomanacions sobre punts de la llengua catalana que tenen a veure amb l’actualitat

informativa. En general, es tracten qüestions relacionades amb l’estil, el vocabulari, la gramàtica,

manlleus i fonètica, entre d’altres. També s’hi poden trobar criteris lingüístics corporatius, que són

específics de  La Xarxa.

Tots  els  consells  han  estat  motivats  per  dubtes  sobre  l’ús  de  la  llengua en el  tractament  de

l’actualitat  informativa.  Però val  a  dir  que en l’elaboració  d’aquest  document  no només hi  han

intervingut  els  Serveis  Lingüístics  de  La  Xarxa.  Aquest  recull  és  un  exemple  de  proveïment

participatiu, ja que en l’elecció de les propostes també hi han fe aportacions periodistes de La

Xarxa i de les diferents ràdios i televisions de la xarxa local d’emissores, directors de diferents

departaments, tècnics, responsables d’administració, etc. 

A totes les persones que hi han col·laborat, els Serveis Lingüístics els agraïm l’aportació feta, que

en definitiva,  és una mostra del  compromís dels  professionals  de la comunicació  local  amb la

qualitat lingüística i la promoció de la llengua catalana.

Serveis Lingüístics de La Xarxa de Comunicació Local



A

• a + complement directe

El  complement  directe  es  construeix  habitualment  se nse  preposició :  El  rei  va  rebre  la

presidenta. 

Excepcions:

Quan el CD és un pronom personal fort  (mi, tu, ell, ella, nosaltres, vosaltres, ells, elles, vós,

vostè, vostès, si): Us ha vist a vosaltres. El van detenir a ell.

A partir d’això, frases com ara ‘Em va veure a mi i a la Maria’, que podrien presentar el dubte de si

s’han de construir amb la segona preposició o no, són del tot admissibles i fins i tot recomanables

en llengua oral. 

Reciprocitat : Es miraven l’un a l’altre.

Complement  directe  de  persona  desplaçat  a  l’esquerr a:  A  Serrat  el  van  ovacionar.  A  la

presidenta no la coneix ningú. 

Però també es pot construir sense preposició: (A) l’altre muntanyenc desaparegut, no l’han trobat.

Ambigüitat : L’estima com a en Pau. El va anomenar més vegades que (no pas) al seu adversari.

Davant un pronom relatiu o interrogatiu  (qui, el qual, la qual, etc.): El noi a qui estima la Maria

és periodista. El periodista al qual han premiat pel reportatge ha deixat el programa. A qui sentia? 

Però també es pot construir sense preposició si no hi ha ambigüitat : El noi que coneixem és

periodista. El concursant que havien convocat no s’ha presentat.

És admissible davant dels pronoms tothom ,  tots  i  ningú :  Ja han saludat (a)  tothom.  Els van

trobar (a) tots reunits. No vol (a) ningú.



• *a dia d’avui

Aquesta expressió és incorrecta, és un gal·licisme que cal substituir per ‘ara per ara ’, ‘avui dia ’,

‘avui en dia ’, ‘ara com ara ’.

El primer projecte d’Eurovegas preveia enderrocar el nou estadi de Cornellà-el Prat per fer-hi

passar una autovia. Ara per ara / Avui en dia / Avui dia / Ara com ara, però, el projecte està

descartat.

• *a  falta  de  o  *a  +  (anys,  mesos,  dies,  minuts,  hore s)  com  a  expressió  de  temps

(incorrecta)

No hem d’usar *a falta de o *a + (anys, mesos, dies, minuts, hores) com a expressió de temps. 

Hem de dir: quan falten / quan manquen.

No: *A falta de cinc minuts per acabar el partit, el Barça guanya 3-0.

No: *A una setmana de la Diada, els partits es posicionen.

No: *A falta d'una estona perquè obrissin la porta, es va posar a córrer.

En comptes d'aquestes expressions, hem de dir:

Sí: Quan falten / quan manquen cinc minuts per acabar el partit...

Sí: Quan falta / quan manca una setmana per a la Diada...

Sí: Quan faltava / mancava una estona perquè obrissin la porta...

• a hores d’ara

L’expressió correcta és ‘a hores d’ara ’,  amb preposició,  i  no *‘hores d’ara’.  Aquesta expressió

presenta un matís de probabilitat en relació amb una acció ja c omençada .

Han marxat fa una estona, a hores d’ara ja deuen haver arribat a la seva destinació.

En canvi, és incorrecta quan es vol dir ‘ara’, ‘en aquest moment ’.

Ara / En aquest moment el president arriba a l’estadi.



• a la part alta / mitjana / baixa de la classificaci ó / de la taula

Utilitzarem preferentment les expressions següents per referir-nos a les classificacions esportives:

a la part alta / mitjana / baixa de la classificaci ó / de la taula

a la zona alta / mitjana / baixa de la classificaci ó / de la taula

Evitarem l'expressió 'a la mitja taula de la classificació'.

• a la teva ràdio i televisió locals (concordança)

L'expressió correcta és: 'a la teva ràdio i televisió locals', ja que l'adjectiu 'local' ha de fer referència

tant a la ràdio com a la televisió.

Per tant, no és correcte dir: *'a la teva ràdio i televisió local'.

• a mitjan / a mitjans de

Les dues expressions són correctes  en el sentit de ‘cap a la meitat d’un espai de temps ’. 

Les rebaixes acabaran a mitjans de febrer / a mitjan febrer.

• *a no ser que

És un castellanisme que cal substituir per les expressions catalanes: ‘a menys que ’, ‘fora que ’, ‘si

no és que ’, ‘llevat que ’, ‘tret que ’.

Des de Gavà fins a Barcelona el tren triga uns 20 minuts, a menys que / llevat que / tret que /

fora que hi hagi una avaria.



• *a per ells

És incorrecta  perquè és una traducció literal de l’expressió castellana ‘a por ellos’. Se sol utilitzar

en diferents contextos on hi ha un ús espontani de la llengua. Alternatives: 

Amunt les atxes!

Que tremolin!

Tot per la victòria!

Donem-ho tot!

Endavant!

Som-hi!

No ens aturaran!

Tireu pel dret!

Jugueu fort!

Jugueu-vos-hi el tot pel tot!

Feu un vaitot!

Mengeu-vos-els!

• abandó/abandonament

Aquestes dues paraules són sinònimes .

En les declaracions, el president ha parlat de l’entorn de la fi d’ETA i l’abandó/abandonament

de la lluita armada per part de la banda.

• abdicar/renunciar

Parlant del papa Benet XVI, aquests dos verbs són  sinònims , tot i que usem amb preferència

‘renunciar ’.

El papa Benet XVI ha renunciat/abdicat del pontificat. 

'Abdicar' tant funciona en l'ús intransitiu com en el transitiu.

Usos correctes:

El rei abdica

El rei abdica en el seu fill

El rei abdica a/en favor del seu fill

El rei abdica el tron

El rei abdica el tron en el seu fill

El rei abdica el tron a/en favor del seu fill

Sovint admet un complement amb de. Aquest ús no es troba al DIEC.

El rei abdica del tron

El poble no abdicarà dels seus drets



• abertzale/Ertzaintza/ertzaina

El grup de lletres tz es pronuncia ts en els mots  ‘abertzale’, ‘Ertzaintza’ i ‘ertzaina’. En els parlars

orientals no s’han de neutralitzar les vocals d’aquests mots d’origen basc.

• acabar amb

És correcte en sentit propi, és a dir, quan indica la manera d’acabar .

El discurs va acabar amb els aplaudiments de sempre.

Però  és  incorrecte  quan  es  fa  servir  en  comptes  de ‘posar  fi  a ’,  ‘fer  acabar ’,  ‘fer  cessar ’,

‘extingir ’, ‘acabar ’, ‘destruir ’, ‘eliminar ’, ‘desfer ’, etc.

Després de l’anunci de l’alto el foc permanent, sembla que l’única via per posar fi al / fer

acabar / fer cessar / extingir / destruir / desfer / eliminar el terrorisme és el diàleg i el consens.

• accent incorrecte

Incorrectament, alguns cultismes, manlleus i topònims estrangers no es pronuncien amb l’accent

correcte fixat  en català, sinó que se solen dir amb l’accent que tenen en castellà.  La síl·laba

marcada és la que té l’accent correcte en català :

medu l·la

Tibet

Bàssora

timpà

oceà

xassís

elit

xandall

Nobel  

iber

mil·ligram

handbol  

futbol  

rèp til

tèx til

míssil

víking 

radar  

atmosfera 

osmosi 

vertigen 

libido 

olimpíada 

pneumònia 

diòptria 

elèc trode 

isòbara 

interval

conclave 

període 

acne 

fluor  

Marràqueix 

Biarritz

Eufra tes 

Etiòpia

Hèlsinki 

Himàlaia

sinergia

intèr fon

Zuric

Munic

Mississipí

hoquei



• accentuació de les paraules esdrúixoles

En  català  totes  les  paraules  esdrúixoles  duen  accen t  obert:  audiència,  paciència,

sentència, història, obligatòria, etc.

Hi ha poques excepcions amb accent tancat.

Excepcions amb e tancada: església, llémena, feréstega

Amb o tancada: pólvora, fórmula, tómbola, tórtora, escór pora, estómac

L'estàndard central marca que si l'accent és tancat , la vocal es pronuncia tancada. I  si

l'accent és obert, la vocal es pronuncia oberta.

Ara  bé,  en  determinats  territoris  de  parla  catalana ,  la  pronúncia  de  la  vocal  no  es

correspon amb l'accentuació gràfica.  En tot cas, q uan escrivim hem de respectar l'accent.

L'església de Sant Pere de Lleida acull una 'marató de confessions'.

• aclarir/esclarir/clarificar

Els  dos  verbs  deriven  de  la  paraula  ‘clar.  Les  qüestions  difícils,  els  problemes,  costen

d’explicar, o sigui, d’aclarir. Però també costen d e solucionar, és a dir, d’esclarir.

‘Aclarir ’ vol dir ‘fer més entenedor ’,  és a dir, ‘explicar ’,  mentre que ‘esclarir ’ fa referència a

‘desembrollar una qüestió ’.

La Policia Nacional, que actua en tot l’àmbit espanyol, esclareix els fets [en treu l’entrellat] i

el periodista, que sempre busca l’actualitat, els aclareix [els explica, els fa entenedors per a

l’audiència]. Els policies esclareixen els fets i els periodistes els aclareixen.

‘Clarificar ’ vol  dir  ‘separar  les partícules  sòlides  suspeses en un líqui d ’.  Per  tant,  ni  els

problemes ni els fets es clarifiquen.



• aconsellar

El verb ‘aconsellar ’ té tres usos :

aconsellar [algú] (sobre alguna cosa)  

Donar consell: El mestre aconsella els deixebles sobre com aprovar els exàmens.

aconsellar [una cosa] (a algú)  

Recomanar: El metge aconsella repòs al malalt.

aconsellar-se [amb / per algú] (sobre una cosa)  

Prendre consell: Es van aconsellar per un advocat sobre com resoldre el contracte de treball.

• adjectiu: posició

L’adjectiu i el participi  (en funció de l’adjectiu)  tendeixen a anar darrere del nom :  augment

previst, públic jove, majoria suficient, ferides greus, programa complet...

Hi ha adjectius que necessàriament van darrere del nom : energia solar, escola pública, clau

anglesa, control directe, certificat mèdic, companyia aèria…

El Departament de Medi Ambient promou la conducció intel·ligent per evitar la contaminació

de l’aire.

Quan el nom té diversos complements, un dels adject ius pot precedir el nom :  una llarga

crisi política, els principals grups esportius, dures discussions dialèctiques, una ràpida baixada de

temperatures, importants costos de producció, l’actual sistema d’ajudes…

En funció del lloc on es col·loquen els adjectius hi ha canvi de significat : una simple pregunta /

una pregunta simple, una informació certa / una certa informació, un home gran / un gran home…

En textos d’opinió hi ha adjectius que poden col·lo car-se davant del nom quan s’utilitzen

amb valor apreciatiu, subjectiu o intensiu : il·lustres visitants, famós personatge, impressionant

incendi, estranys mecanismes, suaus advertències, veritable caos…



• adjectius amb més d'un nom

Si un adjectiu es refereix a més d'un nom, es posa en plural i, quan algun dels noms és masculí,

es posa en aquest gènere.

accés i sortida adequats

accessos i sortides adequats

ràdios i televisions locals

ràdio i televisió locals

llengua i literatura catalanes

Els alumnes catalans fan avui les primeres proves de la Selectivitat, que seran de llengua i  

literatura catalanes, entre d'altres.

• adverbis acabats en -ment

Cal fer servir amb moderació  els adverbis acabats en -ment: generen construccions pesants,

fan perdre riquesa i vivacitat d’expressió i poden provocar rimes desagradables quan van seguits.

Alternatives possibles:

actualment: avui , ara, avui  dia

anteriorment: abans

clarament: de manera  clara , amb claredat

completament, definitivament, totalment, plenament, íntegrament, absolutament: del tot

especialment, fonamentalment, principalment: sobretot

freqüentment: sovint

necessàriament: per força

pròximament: aviat

únicament, solament, exclusivament: només

recentment: fa poc

provisionalment, momentàniament, eventualment: de moment

probablement: potser

finalment: per acabar

• afectar

El complement del verb ‘afectar’ no va introduït per la preposició a. 



(Vegeu *a + complement directe).

Hisenda encara ha de retornar als contribuents uns mil milions d’euros de l’IRPF, el retard

afecta uns dos milions de declaracions.

• aglomeració

Per expressar aglomeració, hi ha les diverses expressions: 

és ple de gom a gom

no hi cap ni una agulla

és ple com un ou

hi ha una gentada de por

els carrers són plens de banda a banda

Les aglomeracions de persones poden crear tumult (‘agitació que produeix la multitud, amb crits

i confusió de veus’). Si es mouen tumultuosament i amb intermitències, les persones es mouen ‘a

borbollons ’, ‘a glopades ’, ‘a onades ’. Tumultuosament i precipitadament, es diu ‘a forfollons ’.

El dia de Sant Jordi els carrers són plens de gom a gom / com un ou / de banda a banda de

gent que vol comprar llibres i roses. 

• al front de 

Es pot fer servir correctament l’expressió ‘al front de’ quan ‘front’ es refereix a la part superior de

la cara , però no pas com a locució prepositiva per dir ‘al capdavant de ’, ‘davant de ’, ‘liderar

o dirigir ’.

Tito Vilanova ha estat  escollit  per estar  al  capdavant /  al  davant  de /  liderar  /  dirigir  la

banqueta del Barça.

• alauita

El concepte alauita fa referència a la dinastia que governa el Marroc . Però és incorrecte com

a  sinònim  de  l’adjectiu  marroquí/marroquina  en  casos  com  ‘govern  marroquí’,  ‘policia

marroquina’, ‘poble marroquí’, etc. 



No: El poble alauita ha rebut la visita del monarca espanyol.

Sí: El poble marroquí ha rebut la visita del monarca espanyol. 

• alcalde, batlle, paer en cap

Hi ha diferents maneres  de dir ‘alcalde’ en el tot el domini lingüístic català :

 

alcalde  o alcaldessa

President/a de la corporació municipal o de l’ajuntament d’un municipi. Les dues s marquen una

pronúncia sorda  i no sonora. Per tant, és incorrecte dir *[alkaldεza].

batlle  o batle  i batllessa  o batlessa

Forma que utilitzen preferentment a les Illes Balears. En aquest cas la t no sona  i cal pronunciar

[ll-ll]: [ball-lle] o [bal-le]. És incorrecte dir *[ball-lleza], cal dir [ball-llesa].

paer

Equival a ‘regidor ’ (una denominació més usual) i ‘paer en cap ’ és l’‘alcalde ’. Tot i que aquestes

formes estaven molt esteses a l’edat mitjana, actualment només hi ha dos municipis a Catalunya

que les mantenen: Lleida , al Segrià, i Cervera , a la Segarra. Tot i això, conviuen amb les formes

alcalde/alcaldessa  i  regidor/regidora.  En  aquests  dos  municipis,  s’anomena  ‘paeria ’ a

l’‘ajuntament ’. No es neutralitzen  les a i e d’aquestes denominacions en català central.

• alcalde pedani, entitat local menor, EMD

L’‘alcalde pedani ’ és el que presideix una entitat local menor . Aquestes entitats són les que

estan formades per un nucli separat d’edificacions dins d’un municipi al qual s’atorga personalitat

jurídica pública pròpia i una certa autonomia en la prestació de serveis. 

Les  entitats  locals  menors  també  s’anomenen  Entitat s  Municipals  Descentralitzades

(EMD).

• alcohol

En català central es pronuncia [əlkuòl ], per tant, la primera o és una [u] . 



En català nord-occidental, [alkoòl ], marcant bé les dues  o obertes. Per tant,  en cap cas, pot

sonar  [alkòl ].

• Alcorà

En català el nom del llibre sagrat de l’islam , que per als musulmans conté la paraula de Déu, és

‘Alcorà ’ (ni *Corà, ni *Coran, etc.). 

El  president  estatunidenc,  Barack  Obama,  ha condemnat  l’acció  antiislàmica de cremar

exemplars de l’Alcorà l’Onze de Setembre.

• aero-

El  prefix  grec  ‘aéros’,  que  vol  dir  ‘aire’,  ha  acabat  formant  part  de  paraules  com ‘aeròbic’,

‘aerodinàmic’, ‘aeròdrom’, ‘aeronau’ o ‘aeroport’. 

En  català  oriental,  la  e del  prefix  aero- sona  sempre  tancada ;  en  canvi,  la  a i  la  o es

neutralitzen  i fan [ə] i [u], respectivament. 

Cal indicar, també, que quan  la o és tònica , només es neutralitza la a: [ə]eròbic, [ə]eròdrom.

• alçària , alçada , altura i altitud

alçària 

‘Dimensió d’un cos  en direcció vertical’: Han estudiat un monument romà de 3 m d’alçària.

alçada 

Sinònim d’‘alçària’, referit a persones  i animals : Aquest jugador de bàsquet fa 1,90 m d’alçada.

altura 

‘Distància  vertical  d’un  punt  a  la  superfície  de  la  terra  o  a  una  altra  base  o  terme  de

comparació’: Havia arribat a una altura de 100 m quan es va estavellar.

En sentit figurat  també es fa servir aquest terme: És a l’altura del carrer d’Aribau.



altitud 

‘Altura d’un punt  de la terra respecte al nivell del mar ’: Hi havia un poble a 500 m d’altitud.

• ‘after’  i ‘rave’

Els  mots  ‘afterhour’  i  ‘rave’  són  d’origen  anglès.  Si  els  escrivim,  hem  de  posar  cursiva  o

cometes. Pel que fa l’ús de paraules estrangeres, consulteu l’apartat 2 del Llibre d’estil (Estil de

redacció de textos), a la part de llengua.

‘rave’

Festa o esdeveniment al qual assisteix un gran nombre de persones que ballen al ritme de la

música ‘techno’ i que poden allargar-se durant dies. Coreferents: ‘festa multitudinària ’; adjectius

com ‘il·legal ’, o expressions com ‘de diversos dies de durada ’, etc.

‘afterhour’

Establiment nocturn d’activitats musicals que es manté obert més enllà de l’hora de tancament

autoritzada. Tot i que el Termcat ha aprovat la forma ‘fora-d’hores ’, són més usuals les formes

afterhours  o simplement after  (plural: afters ).

La Generalitat ha aprovat el projecte de llei de l’espectacle per regular els afters.

• Algèria, Alger

El país africà  és Algèria  (gentilici:  algerià, algeriana), mentre que Alger  és la capital  (gentilici:

algerí, algerina).

 El segrest es va fer a Tindouf, Algèria, on hi ha un campament sahrauí.

• Alícia Sánchez-Camacho

En català es respecta la grafia i la pronúncia dels  noms propis de persones , i encara més si

ho han manifestat de manera expressa. 



En el cas del nom de la presidenta del PP català, dit expressament per ella mateixa, el seu nom

és Alícia , pronunciat i escrit a la catalana. Pel que fa als c ognoms, s’escriuen amb guionet,

i s’han de pronunciar en castellà .

• allau, una

En català hi ha paraules amb gènere diferent al castellà:

un avantatge  (una ventaja)

la síndrome  (el síndrome)

el bacteri  (la bacteria)

el compte del banc  (la cuenta bancaria)

Un ferit greu a causa d’una allau a la Vall d’Aran.

• Allianz Arena

La paraula  alemanya  Allianz  és  aguda ,  per  tant,  l’accent  recau en l’última síl·laba:  [aliánts

arena ]. També Munic és aguda: [muník ].

Els blaugranes viatgen cap a Munic per disputar el partit contra el Bayern a l’estadi Allianz

Arena.

• Al-Qaida

S’usa la transcripció Al-Qaida (i no Al-Qaeda) perquè està més a prop de l’àrab. Es pronuncia

[alkáida ].

El Front Polisario considera que el segrest és obra d’Al-Qaida.

• alquenquengi 

És la forma catalana per designar el  fruit usat en pastisseria  de l’espècie botànica ‘Physalis

alkekengi’. 



• Alt Empordà, Alt Urgell

La t de ‘alt’ no sona encara que vagi seguida de vocal. 

Així doncs, es pronuncien: [áləmpurdá ] i [álur ȢéȞ].  Com la resta de comarques, tret d’Osona,

porten article en minúscula : l’Alt Empordà, l’Alt Urgell.

• amb vista a / en vista de

amb vista a

Vol dir ‘pensant en ’, ‘amb la intenció de ’. En sentit figurat, s’usa en singular, no en plural:  Els

sindicats UGT i CCOO continuen fent campanya amb vista a la vaga general.

amb vistes a

S’usa en sentit recte  i només en plural : Una habitació amb vistes al mar.

en vista de

Vol dir ‘considerant ’, ‘atenent ’. En aquest sentit, no s’usa en plural: En vista de l’èxit, la cantant

ha decidit intensificar la gira. 

• ample/a, ampli/àmplia

ample/ampla 

Fa referència a ‘extens en amplària, folgat ’: Un vestit ample, un carrer ample.

ampli/àmplia

Vol dir ‘de gran extensió o capacitat, no breu ’:  Un auditori ampli.  El PP ha aconseguit una

àmplia majoria absoluta en les eleccions generals del 20-N.

• anar  a

És incorrecte si no hi ha desplaçament  i  el verb està en present. També és incorrecte per

introduir les cròniques dels periodistes desplaçats (*Anem a parlar amb el nostre company que és

al Parlament...).



Fem un repàs / Repassem / Revisem l’actualitat del dia...

Si hi ha realment desplaçament , aleshores és correcte : 

Anem a caminar pel cap de Creus.

• anar a la seva

No és correcte, en cap concepte, dir que cadascú va *a lo seu, perquè és un calc del castellà. Si

es pot utilitzar una expressió catalana, s'ha de rebutjar recórrer a castellanismes.

Diuen que a Manlleu, cadascú va a la seva... Tu vas a la teva? Va ell a la seva?

• anar a rebuf

En  l’àmbit  dels  esports  del  motor  hi  ha  una  tècnica  que  consisteix  a  ‘col·locar-se

immediatament darrere del corredor que va en primer a posició per aprofitar-se del buit

d’aire ’ que es crea entre les rodes en moviment i fer un avançament amb una menor resistència

de l’aire. 

• Andorra

S’ha de pronunciar amb o oberta  en tot el domini lingüístic.

Andorra és una de les destinacions del Pirineu per passar aquestes minivacances. 

• andritxol/andritxola

El gentilici d’Andratx és ‘andritxol ’, per al masculí i ‘andritxola ’, per al femení. 

Els populars andritxols s’enfronten a una possible moció de censura.



• Angela Merkel

Cal respectar la  pronunciació original  del nom de la cancellera alemanya, Angela Merkel. Es

pronuncia [ánguela ]. És a dir, la g sona ‘gue’, com ‘guerra’, i no com la g de ‘gerra’ o ‘Girona’.

• anit 

Té un significat  ambigu , segons els indrets de Catalunya tant pot significar ‘a la nit d’avui ’ com

‘a la nit d’ahir ’. 

Per tant, tot i que no és incorrecte, en comptes d’‘anit’, si es fa referència a la nit passada, és

millor dir ‘ahir al vespre ’ o ‘ahir a la tarda ’; si fem referència a la nit d’avui , diem ‘aquesta nit ’.

• Anna Lizaran

El nom de l’actriu l’hem de pronunciar a la catalana . Així doncs, la z sona com una s sonora .

És a dir, [z].

• antípodes, els

L’expressió correcta és ‘estar als antípodes ’.

L’enquesta  fa una valoració  positiva  del  president  del  govern,  una opinió  que està  als

antípodes del que pensen els seus adversaris polítics.

• anual, any, -enni, -ennal

En català es poden formar paraules derivades del mot ‘any ’ amb ‘anual ’  i  els sufixos -enni  i

-ennal :

anual 

bianual

anualitat 

anualment 

anuari

interanual

biennal triennal quadriennal 



bienni decenni mil·lenni 

Els mots que contenen el conjunt de lletres ‘anual ’ s’escriuen amb una sola ena , mentre que els

mots que contenen els sufixos -enni  o -ennal  s’escriuen amb dues enes .

Mentre que ‘bianual ’ es refereix a un esdeveniment ‘que es produeix  dues vegades a l’any ’,

‘biennal ’ es refereix a un esdeveniment ‘que es produeix cada dos anys  o que dura dos anys ’.

Passa el mateix amb ‘trianual’ i ‘triennal’.

• any de traspàs / bixest / bissextil

L’any que té 366 dies se l’anomena ‘any de traspàs’, ‘bixest’ o ‘bissextil’. 

• apocalipsi

És un mot femení i no duu s final en la forma singular :  l’apocalipsi, una apocalipsi, diverses

apocalipsis.

El comissari europeu d’Energia, Günther Öttinger, ha parlat sobre la catàstrofe del Japó.

Öttinger afirma que es tracta “d’una apocalipsi”.

• Apoel

És un equip de Nicòsia, Xipre, i es pronuncia [àpoel ].

Aquest vespre és juga el partit d’anada dels quarts de final de la Lliga de Campions entre

l’Apoel i el Reial Madrid.

• *apretar (la calor)

En català ni ens *apretem el cinturó , ni la calor *apreta .

En el cas del cinturó, l'estrenyem. En el cas de la  calor, teniu algunes alternatives.



Es preveuen dies de forta calor , calorada , calorassa  el cap de setmana.

Frases fetes:

dies forts  (ja se sobreentén que és de calor)

temps fort  (ja se sobreentén que és de calor)

temps de fer ous

ésser un forn

coure-s'hi ous

fa un sol que crema es cul a ses llebres

fa un sol que rosteix les pedres

fa un sol que estavella les pedres

fa un sol que esquerda les pedres

fa un sol que bofega  (bofegar, que fa sortir butllofes) 

fa un sol de justícia

pega, peta, batre o toca el sol...

• *apurar

És incorrecta la paraula *apurar (castellanisme), hem de dir ‘exhaurir’, ‘esgotar’.

No: Els jugadors van apurar fins al final.

Sí: Els jugadors van exhaurir el temps fins al final.

• aquest, aquesta (sonorització de la s)

Quan ‘aquest ’ fa d’adjectiu, i va seguit de paraula que comença amb vocal o h muda, la s

s’ha de pronunciar : aquest any, aquest home, aquest espai. 

En la  resta de casos, s’emmudeix . També s’emmudeix quan ‘aquest’ fa funció de  pronom o

precedeix el verb ‘ser ’: m’agrada aquest que tens! Aquest és l’home de qui t’he parlat.

En  femení la  s sempre ha de sonar , tant si fa d’adjectiu com de pronom:  aquesta redacció,

m’agrada aquesta que tens!



• ara com ara / ara per ara

‘Ara com ara ’ significa ‘mentre no canviïn les coses ’,  mentre que ‘ara per ara ’ vol  dir  ‘en

aquests moments, si més no ’.

Ara com ara es manté la vaga, després de les negociacions ja en parlarem.

Ara per ara podem viatjar en autobús, potser la setmana vinent no hi podrem viatjar.

• arcaismes, cultismes i tecnicismes

Tant la ràdio com la televisió i els diaris digitals han de donar  preferència a les formes més

habituals  de la llengua oral  i  excloure’n  els  arcaismes, els  cultismes,  els  tecnicismes i  les

expressions i construccions pròpies de la llengua escrita o literària.

hom: es

llur: seu , seva , seus , seves

nogensmenys: no  obstant

per tal com i per tal que: perquè

per tal de: per  (final)

en el decurs de: durant

romandre: quedar-se

fer palès: fer evident

col·lidir: topar, xocar

quelcom: alguna cosa

vers: cap a

ultra: a més de

àdhuc: fins i tot

aital: tal

ans: abans , sinó que

car: perquè, ja que

Avui a la matinada ha topat/xocat un cotxe amb un autobús a l’AP-7.

• article davant els dies de la setmana

L'article ('el' o 'els') davant del dia de la setmana indica periodicitat.

Sí: '1món.cat', els dissabtes i els diumenges a la vostra televisió local.

No: '1món.cat', dissabtes i diumenges a la vostra televisió local.

Sí: Els dilluns / el dilluns faig classe de papiroflèxia.

Però atenció!

Dilluns faig classe de papiroflèxia.



Vol dir només aquest dilluns que ve.

• article determinat i indeterminat davant de xifres

L’ús de l’article determinat (el/la) o indeterminat (un/una) davant d’un percentatge o xifra canvia el

significat. 

L’article  determinat  indica  una xifra  exacta,  mentr e  que l’article  indeterminat,  un  valor

aproximat.

El partit conservador ha obtingut el 30% dels vots. (exactament el 30%)

El partit conservador ha obtingut un 30% dels vots. (aproximadament un 30% dels vots)

• article en el nom de persones i programes

En el registre formal (programes informatius), no utilitzem l'article davant el nom de persones.

Sí: És hora de repassar la premsa local, amb Marta Pardell.

No: És hora de repassar la premsa local, amb la Marta Pardell.

Tampoc afegim cap article als noms de programes que no en porten.

Sí: Benvinguts al programa 'En joc' / benvinguts a 'En joc'.

No: Benvinguts a l''En joc'.

Sí: Fins aquí 'Notícies en xarxa', nosaltres hi tornem demà...

No: Fins aquí el 'Notícies en xarxa', nosaltres hi tornem demà...

Però:

Sí: Benvinguts a 'L'entrevista' d'avui dilluns.

• article personal en àmbit col·loquial

Les formes de l'article personal en l'àmbit col·loquial són les següents:

Central i nord-occidental:



Masculí: en/el Jordi i l'Oriol; davant dels noms masculins que comencen per vocal s'usa només

l'article el apostrofat (l')

Femení: la Marta, l'Eulàlia

Baleàric: en Jordi, na Marta; n'Andreu, n'Aina

Valencià: no s'usa l'article personal davant dels noms de persona, tal com ho fa el castellà, ni en

l'àmbit col·loquial ni en el formal.

En qualsevol dels àmbits del domini lingüístic i en l'àmbit formal (propi dels informatius, algunes

entrevistes i web), no posem l'article personal davant dels noms de persones. 

Sí: Ens informa des de Reus Digital Josep Cartanyà.

No: Ens informa des de Reus Digital en Josep Cartanyà.

• article salat

En un registre formal, propi dels informatius, usem els articles 'el', 'la', 'els', 'les'. 

En el català de les Balears, i en un registre col·loquial, propi de determinats magazins i sèries de

ficció, usem l'article salat:

Singular masculí davant de consonant: es pare.

Singular masculí davant de vocal o 'h': s'home.

Plural masculí: es amics / ets amics.

Singular femení davant de consonant: sa mare.

Singular femení davant de vocal o 'h': s'herba.

Plural femení: ses estrelles.

A més, fem servir les formes 'el', 'la', 'els', 'les' en els casos següents:

Davant el nom de les hores: És la una, són les dues...

Davant el nom de coses o éssers únics o de gran respecte: el món, la mar, el dimoni, la Mare de

Déu, el cel...

En les frases fetes o expressions: estar a les fosques, descansar a la fresca, venda a l'engròs,

l'any passat...

Les contraccions amb l'article definit són les següents:



de + es: Sa filla des veïns és molt agradable.

per + es: Si passes pes bosc, vigila amb el llop.

No fem la contracció davant de vocals: Sempre parla des futbol, de s'amor i de sa feina.

Darrere de la preposició 'amb', podem usar dues formes de l'article masculí:

Singular amb + es / so: He arribat amb es / so dit embenat.

Plural amb + es / sos: He arribat amb es / sos dits bruts.

• assentada / seguda / *sentada / *asseguda

‘Assentada ’ vol dir ‘deliberació  entre  dues  o més  persones ’; una ‘seguda ’ és ‘una  acció en

què diverses persones es queden assegudes  alhora en un lloc insòlit  o de pas per cridar

l’atenció del públic sobre alguna cosa en senyal de protesta’. 

A tot Catalunya hi ha hagut diverses assentades i segudes en protesta per les retallades a

l’educació i la recerca.

Els noms *‘asseguda’ i *‘sentada’ són incorrectes.

• assimilacions

Fet que es produeix quan un fonema exerceix la seva influència articulatòria i acústica sobre

un altre , contigu o no, envaint-lo parcialment o totalment .

Per exemple, quan es pronuncia el mot ‘decisió’ fent la c i la s [z] o bé les dues [s], indistintament:

[desisió] o bé [dezizió].  La grafia ja indica que la pronunciació de la lletr a c ha de ser [s]

(sorda) i de la s entre vocals sempre [z] (sonora). És a dir, cal pr onunciar [desizió]. 

Altres casos similars: decisiu, decisori, precisió, precisament, precisar, cesària, transició... 

També pot haver-hi assimilació quan es diu el mot ‘seixanta’ fent [xexanta].



• associacions, fundacions i ONG

La norma general és que es tradueixi al català el n om de fundacions, associacions i ONG:

Fundació Reina Sofia, Pallassos sense Fronteres, Metges del Món, Associació de Víctimes del

Terrorisme.

Però  el  cas  de  ‘Basta  ya’ no  es  tradueix,  ja  que  a  les  Balears  ja  hi  ha  una  organització

anomenada Ja N’hi ha Prou  amb objectius molt diferents de la fundada per Savater.

ETA vigilava el filòsof Fernando Savater, fundador de l’associació Basta ya.

• audio-, ràdio-

Tant en ‘audiòfon’ com en ‘radioactivitat’ es parteix dels prefixos audio- i ràdio - que cal mantenir

sencers (per tant, no són correctes *‘audífon’ i *‘radiactivitat’). No només en aquestes paraules,

sinó en totes les que els contenen: audiovisual, audiofreqüència, radioactivitat, radioenllaç... 

La ‘o’ del prefix es pronuncia [u] en català central i [o] en el nord-occidental.

En la seva darrera campanya va oferir audiòfons gratuïts a les persones sense recursos. 

S’ha detectat radioactivitat en alguns avions de British. 

• avantatge, un

En català hi ha paraules amb gènere diferent al castellà:

una allau  (un alud)

la síndrome  (el síndrome)

el bacteri  (la bacteria)

el compte del banc  (la cuenta bancaria)

El Barça té un avantatge de 10 sobre el segon classificat.

• *avui per avui

És incorrecte en català. Amb el mateix valor, podeu usar: ‘ara com ara ’, ‘ara per ara ’, ‘avui dia ’.



Després de la manifestació independentista, el president de la Generalitat, Artur Mas, ha dit

que ara per ara / ara com ara / avui dia Catalunya té un camí i vol progressar.

• Avranches

Aquesta ciutat del departament de la Mànega, a la regió administrativa de la Baixa Normandia es

pronuncia [abrànsh ].

La  contrarellotge  a  la  Baixa  Normandia,  entre  Avranches  i  Mont-Saint-Michel,  té  33

quilòmetres de recorregut.

B

• bacteri, un

En català hi ha paraules amb gènere diferent al castellà: 

una allau  (un alud) 

la síndrome  (el síndrome)

un avantatge (una ventaja)

el compte del banc  (la cuenta bancaria)

A  l’Institut Tecnològic de Massachusetts han modificat un bacteri per produir combustible.

• banderer, banderera/portabandera

Els esportistes encarregats de portar la bandera d’una delegació durant les cerimònies d’obertura

i de cloenda d’uns Jocs Olímpics tant s’anomenen ‘banderer ’/‘banderera ’ com ‘portabandera ’

(el portabandera o la portabandera).

La Junta de Federacions Olímpiques ha de decidir qui serà el banderer d’Espanya als Jocs

Olímpics.



• *barallar xifres

Les xifres no es barallen, sinó que ‘es consideren ’, ‘es calculen ’, ‘s’estimen ’...

Les xifres de pèrdues per al sector turístic que calcula / considera / estima el govern són

milionàries.

• barista

És  adequat  usar  aquesta  paraula  amb  el  sentit  següent:  ‘persona  especialitzada  en  la

preparació de begudes fetes amb cafè exprés ’.

• barracó

És correcte l’ús de la paraula ‘barracó’ per designar un ‘edifici prefabricat i provisional ’.

En alguns municipis han de fer les classes en barracons.

• basc, èuscar 

El nom de la llengua basca en català és: basc  o èuscar  (i no ‘eskara’ o ‘euskera’). Per tant, es

pot dir, per exemple, ‘televisió en basc’ o bé ‘televisió en èuscar’. En basc, el nom de la llengua

basca és ‘eskara’ o ‘euskera’. Mots bascos: 

ikastola : model preescolar d’escola en llengua basca

herriko  tabernes : els bars on es troben els simpatitzants d’Herri Batasuna

lehendakari : president del govern basc

ikurriña : bandera del País Basc 

euskaldun : persones que parlen basc

Si es pretén donar informació de proximitat, s’ha de tenir en compte que les paraules en basc no

necessàriament tenen un significat transparent per a tothom.



La  Xarxa  de  Comunicació  Local  ha  signat  un  conveni  de  col·laboració  amb  un  grup

d’empreses impulsores de la televisió local en basc. 

• Bausen

Bausen es pronuncia [bauzén].

Bausen, a la Vall d'Aran, és un dels cinc municipis de Catalunya on no es podrà votar el 9-N. 

• bebè

En català central  cal pronunciar la paraula ‘bebè ’ neutralitzant la primera e i la segona ha de

sonar oberta : [bəbè]. 

En català nord-occidental, tant la primera com la sego na sonen tancades  [bebé ].

• Begur

La r final no sona: català oriental  [bəgú]; nord-occidental [begú].

Treballadors  de  l’empresa  Armacell  Iberia  de  Begur,  al  Baix  Empordà,  faran  tres  dies

d’aturades.

• Besòs

La pronúncia adequada del nom del riu Besòs és amb la o oberta tant en el central com en el

nord-occidental . 

En el cas del nom dels rius catalans,  s’ha de respectar la pronúncia local pel que fa a l es

vocals tòniques , tal com indica l’accent gràfic.



• blaugrana/blaugranes

Com a  adjectiu és invariable :  jugadors blaugrana. Però és  variable com a substantiu :  vuit

blaugranes.

El Barça ha sortit  al pas de les informacions que vinculen els blaugranes / els jugadors

blaugrana amb pràctiques sospitoses associades al dopatge, segons la Cadena COPE.

• blog, bloguer

L’Institut  d’Estudis  Catalans  ha  aprovat  com  a  normatives  les  formes  ‘blog’  i  ‘bloguer’ ,

pronunciat [blok] i [blugér] . Per tant, són totalment incorrectes les formes *bloc i *blocaire.

Cada any l’associació STIC.cat premia els millors blogs de Catalunya.

• Bossòst

La pronúncia del municipi aranès de Bossòst és [bosòst ].  Per tant, no neutralitzem la primera

o en u.

• boxs / cabines / cubicles per a fumadors

Es poden usar cubicles , cabines  i boxs  per fer referència a aquests espais per a fumadors. El

plural de box és ‘boxs ’. Ni *‘boxes’ ni *‘boxos’. Exemple del món del motor: parada a boxs .

El pilot de Sant Fruitós del Bages, Carles Checa, ha hagut de fer parada a boxs per un

problema al motor.

• 'broker', BBC

En català es pot dir ‘broker’  [central: bɾǤɔ́kər / nord-occidental: b ɾǤɔ́kar]  o ‘mediador’  per parlar

de  la  ‘persona  que  promou,  negocia  i  concreta  operacions  borsàries  en  nom i  per  compte



d’altres’. En cas d’usar l’anglicisme ‘broker’, cal fer una petita explicació sobre què és per deixar

clar el seu significat. 

Pel que fa a la BBC (British Broadcasting Corporation, cadena de ràdio i televisió del Regne Unit),

cal lletrejar-ho en català: [bebesé ].

La  BBC ha informat  d’un  'broker' que pronostica  que aquest  any  milions  de persones

perdran els seus estalvis.

• buc

La carcassa total o parcial d’un moble, especialment en una taula, que conté els calaixos és un

‘buc’.

• bullying

Traducció catalana:  assetjament escolar .  És l’acció de ‘sotmetre un company d’escola a un

maltractament físic o psicològic sistemàtic i continuat, el qual pot provocar-li problemes físics i

psicològics’. 

• butron

És un ‘forat fet en una paret o en un sostre per entrar a robar ’.  També s’aplica a aquest

sistema de robatori. Plural: butrons. No farem servir la forma *‘butró’ .

Els  Mossos  d’Esquadra  han desarticulat  una xarxa  dedicada a  robar  empreses  amb el

mètode del butron.

C

• caixa d’estalvis, llibreta d’estalvis

La forma correcta en català és caixa d'estalvis  i llibreta d’estalvis  i no *d'estalvi.



• calamarsa/calabruix

Són  paraules sinònimes . Aquests dos mots tenen un origen possiblement cèltic i signifiquen

‘pedres de març’ (calamarsa) i ‘pedres de bruixa’ (calabruix).

El Servei Meteorològic de Catalunya avisa que, per fi, hi haurà pluges abundants, en alguns

punts acompanyades de tempesta i calamarsa/calabruix. 

• caldo de cultiu

L’expressió ‘caldo de cultiu’ prové del  món de la  microbiologia, on també utilitzen l’expressió

‘brou de  cultiu ’.  En  sentit  figurat  es  pot  utilitzar  per  indicar  ‘entorn  favorable  al

desenvolupament d’alguna cosa ’: són un caldo de cultiu per al fanatisme religiós.

• *calendarització, *agendar

A banda  del  sentit  tradicional,  s’entén  per  calendari  ‘una  taula  o  catàleg,  confeccionat  pels

organismes  públics  competents,  que  regula  els  esdeveniments  i  les  manifestacions  d’una

determinada  branca  o  activitat  durant  l’any’:  calendari  escolar,  acadèmic,  judicial,  esportiu,

impositiu...

Per tant, exigeixen un ‘calendari ’, no una *‘calendarització’, que és incorrecte. També es parla de

‘posar data a una cita ’, i no *‘agendar’, que és incorrecte en català.

Els grups municipals del PSC de les comarques de Tarragona demanaran a la Generalitat

un calendari de pagament dels diners que els deuen.

• *calers

La paraula ‘calers’ ni és correcta ni és adequada per al registre dels informatius.

Perrin ha acusat els directius del Barça de filtrar les informacions que acusen l’anterior junta

d’haver malbaratat els diners del club.



• càncer

En català oriental cal neutralitzar la e de la segona síl·laba: [kàns ər].

• Canes

El Festival de Canes és una de les cites més importants del cinema mundial. Al costat de la grafia

francesa Cannes, cal recordar que hi ha una forma tradicional Canes, amb una sola n. Quan

es pronuncia aquest topònim en català oriental cal pronunciar una sola n i neutralitzar la e. 

• cànon

El mot 'cànon' és una paraula culta que ens ve directament del llatí, per això no neutralitzem la 'o'

àtona en 'u', pròpia dels parlars orientals. Per tant, en tot el domini lingüístic es pronuncia [kànon].

Durant el Dia Mundial de les Biblioteques el món municipal es mobilitza contra el cànon de

les biblioteques.

• canvi de preposició davant d’infinitiu

Les preposicions ‘en’ i ‘amb’ davant de nom es converteixen en ‘a’ o  ‘de’ davant d’infinitiu .

Ha  mort  l’escriptora  catalana  Teresa  Pàmies,  una  dona  que  va  esforçar-se  molt  a

recuperar / en la recuperació de la memòria de la guerra, la diàspora i la clandestinitat. 

• Cardedeu

La pronúncia pròpia del nom d’aquest poble del Vallès Oriental és amb doble accent per raons

etimològiques.  Sembla que la forma ‘quer’ (que vol dir ‘roca, penyal’) va evolucionar cap a ‘car’,

amb vocal tònica, de manera que Cardedeu vol dir ‘roca o penyal de la deu o font’.

Així doncs, el primer accent és a la síl·laba ‘car’ i el segon a ‘deu’. I que la e de ‘deu’ és oberta, ja

que vol dir ‘deu’ (font).



• Carnaval i Carnestoltes

Les dues formes són correctes en català . El mot ‘carnaval’ vol dir ‘llevar la carn’, igual que el

mot ‘carnestoltes’, que ve del llatí carnes tollitas i també vol dir el mateix.

El  Carnaval  o el  Carnestoltes (en majúscula quan és el  nom de la  festa ) marca l’inici  del

període de dejuni i  abstinència quaresmals, però es posa en  minúscula quan es refereix al

ninot o a les expressions fetes.

També  s’anomena  ‘carnestoltes’ el  ninot  de  palla  vestit  amb  roba  que  es  penjava  per

finestres , balcons i places públiques durant el  carnestoltes i  es cremava el darrer dia. Hi ha

l’expressió ‘fer el carnestoltes ’, que vol dir ‘anar vestit de manera ridícula o de mal gust’. ‘Ésser

un carnestoltes ’ vol dir ‘ésser un baliga-balaga , un poca-solta, una persona que ningú no es

pot prendre seriosament’.

En molts  llocs  del  nord  de les  comarques de  Lleida,  la  Franja  i  les  Terres de l’Ebre  diuen

[karnistòltes ], però és una forma col·loquial.

• casa reial, Casa del Rei

‘Casa reial ’ és sinònim de ‘família reial ’, i s’escriu amb minúscula . Per contra, la ‘Casa de Sa

Majestat el Rei ’ o ‘Casa del Rei ’ és l’organisme que, d’acord amb la Constitució, té com a missió

servir de suport al Rei en totes les activitats que es deriven de la funció de cap d’Estat. 

• Casa Rosada

El  nom  de  la  residència  oficial  de  la  presidenta  argentina  és  ‘Casa  Rosada’.  S’escriu  en

majúscula  i es pronuncia a la catalana .

• cassolada, casserolada i esquellotada

Sembla que arreu dels territoris de parla catalana hi ha una manera de protesta o de reivindicació

col·lectiva en què es fan sonar estris diversos, principalment metàl·lics, colpejant-los o movent-

los. D’això se’n pot dir ‘cassolada ’,  ‘casserolada ’ i  ‘esquellotada ’ (a les Terres de l’Ebre, el



Maestrat, l’Alcalatén...). Al Pirineu i al País Valencià se sol preferir la forma ‘casserola ’, tot i que

no en exclusiva. 

• Castor (magatzem), Vinaròs

El president de l’empresa, Recaredo del Potro, l’ha pronunciat ‘castór’ en lloc de ‘càstor’; i tenint

en compte que la mateixa empresa té un altre magatzem anomenat ‘Gaviota’,  pronunciarem

aquesta paraula aguda: castór.

El municipi de Castelló s’escriu Vinaròs (accent ob ert) . Per tant,  la pronuncia de la o és

oberta .

Una comissió de tècnics del  Ministeri  d'Indústria ha inspeccionat  el magatzem de gas

Castor a Vinaròs (Castelló) per comprovar que realment s'hagi aturat la injecció de gas al

subsòl.

• celebrar, commemorar

El  verb  ‘celebrar ’ s’ha  d’utilitzar  amb  moderació .  Es  pot  fer  servir  en  el  sentit  de  ‘complir

segons un ritual, solemnement ’: els funerals se celebren, el judici se celebra, l’acte d’obertura

del Parlament se celebra...

Però se’n fa un ús abusiu : celebrar una reunió de feina, celebrar una trobada, una manifestació,

celebrar una roda de premsa, celebrar una cursa, un partit de futbol, celebrar una fira...

En aquests casos, en els textos informatius és pref erible l’ús de verbs com ara ‘fer’, ‘dur a

terme’, ‘oferir’, ‘disputar’, etc.

Tampoc s’ha de confondre amb el verb ‘commemorar ’, que vol dir ‘fer solemnement memòria

d’un esdeveniment, d’una persona ’.

Avui es commemora el Dia Internacional de la Infantesa. 

És previst que els funerals per Joan Comas se celebrin entre demà i demà passat.



• cigarro / cigarreta / cigarret / puro

Els qui fumen empassen el fum del tabac picat envoltat de paper fi de color blanc. És a dir,

empassen el fum d’un ‘cigarret ’, d’una ‘cigarreta ’ o d’un ‘cigarro ’, ja que es pot dir de les tres

maneres. ‘Cigarro’ és sinònim també de ‘cigar’ o ‘puro’ , els de color marró.

Els  qui  fumen pels  descosits ,  són uns  ‘fumadors  empedreïts ’.  ‘Empedreït ’ vol  dir  ‘estar

apoderat d’un vici o costum’. Però també vol dir ‘é sser una cosa dura o tenir alguna cosa

dura ’: un filet empedreït o tenir el cor empedreït.

Les puntes de cigarreta també s’anomenen ‘burilles ’, i que les burilles també són les boletes de

taps de nas fetes amb els dits.

• climatologia/meteorologia

No són sinònims . La meteorologia és la ciència que ‘estudia l’estat físic de l’atmosfera en

un moment determinat ’ i  que té com a objectiu principal  preveure l’evolució d’aquest  estat.

Mentre que la climatologia ‘estudia els factors que produeixen el clima , els seus elements, la

distribució sobre la superfície de la Terra i la influència sobre els éssers vius’.

Que  a  l’estiu  hi  hagi  onades  de  calor  o  una  pluviometria  determinada  són  factors

climatològics, però que en un dia concret hi hagi una entrada d’aire calent o una pluja són

fenòmens meteorològics.

• clúster

El sector empresarial català posa en marxa avui un nou projecte per impulsar el clúster  tèxtil a

l'Anoia. Amb aquesta agrupació d'empreses  es pretén potenciar encara més la moda catalana. 

Un clúster és una agrupació d'empreses d'un mateix sector. 

Recordeu que aquesta no és una paraula prou coneguda entre els oients o teleespectadors, i que

heu d'intentar compensar la manca d'informació en algun moment de la peça.



• *com, amb valor condicional

No és correcte l’ús del ‘com’ amb valor condicional .

No: Les associacions d’internautes alerten que com desaparegui la tarifa plana es dificultarà

l’accés a la cultura i al coneixement.

Sí: Les associacions d’internautes alerten avui que si desapareix la tarifa plana es dificultarà

l’accés a la cultura i al coneixement.

• com més aviat millor / al més aviat possible / *com  abans millor / *quant abans millor

Les expressions correctes són ‘com més aviat millor ’, ‘al més aviat possible ’ (i no pas *‘el més

aviat possible’); *‘com abans millor’ i *‘quant abans millor’ són un calc del castellà.

Metges sense Fronteres demana que les dues cooperants segrestades siguin alliberades

com més aviat millor / al més aviat possible.

• *com no

És incorrecta en català; cal substituir-la per: ‘és clar ’, ‘naturalment ’, ‘no cal dir ’.

No: Aquest any hem tingut un Nadal fantàstic i, com no, hem menjat torrons.

Sí: Aquest any hem tingut un Nadal fantàstic i, és clar, / naturalment, / no cal dir que hem

menjat torrons.

• comarques: article

Totes les comarques catalanes, de la Franja de Ponent, el País Valencià i la Catalunya del Nord,

tret d’Osona, porten article en minúscula. No posem l’article quan el nom de la comarca figura

com a epígraf, retolacions o càirons, van entre parèntesis o bé formen part d’una llista.

La Generalitat projecta una xarxa de carril  bici que amplia les vies verdes actuals de la

Ribera d’Ebre, el Montsià i la Garrotxa.



• començar a treballar!

Frases fetes per expressar aquesta idea:

posar mans a l’obra

posar fil a l’agulla

posar-se a la feina

posar-se en marxa

posar mà  (per solucionar una cosa)

arromangar-se/arremangar-se  (només en magazins o 

programes d’entreteniment, no en informatius, ja que té un

ús més aviat col·loquial)

• complert/complet

complert -a

Vol dir ‘executar completament ’: Sempre ha complert el seu deure.

complet -a

Significa ‘que conté tots els elements o les parts de què ha d ’ésser constituït ’:  Un règim

complet.

• compte 

En català el  grup  mp  s’ha de marcar bé ,  i  no pot sonar [n]: [komte ] per al nord-occidental;

[komt ə] per a l’oriental. Per tant, compte sona diferent de ‘conte’. Això és vàlid per a tot el domini

lingüístic i variants dialectals. 

Altres  casos:  comptabilitat,  comptable,  comptacops,  comptaquilòmetres,  comptavoltes,

comptagotes, comptador...

El duc de Palma, Iñaki Urdangarin, reconeix un compte a Suïssa i  insisteix a atribuir la

gestió de Nóos al seu soci.

• compte!, alerta!, atenció!

En català hi ha moltes maneres per expressar prevenció: Alerta!, atenció!, compte!, estigueu a

l’aguait!, en guàrdia!, previnguts! Però no oju !, al tanto!  que són expressions castellanes.



• compte bancari, un

En català hi ha paraules amb gènere diferent al castellà:

una allau  (un alud)

la síndrome  (el síndrome)

un avantatge  (una ventaja)

el bacteri  (la bacteria)

Per obrir un compte corrent en una sucursal d’un banc o caixa cal presentar el DNI, entre

altres documents.

Paraules amb gènere diferent del castellà:

la clímax

les postres (sempre en 

plural)

la síndrome

la resta

la suor

la resplendor

la calor

les nespres

la verdor

la cercavila

la remor

una allau

una aroma

una olor

una amargor

una au

una acne

una anàlisi

una esplendor

els afores

el deute

els bacteris

els espinacs

el costum

el pendent

el senyal

el compte

el corrent

el dubte

el front

el lleixiu

el pebre

el titella

un des/avantatge

un estratagema

• com-s'ha-fet ('making of')

Anomenem  'com-s'ha-fet'  al  reportatge  audiovisual  sobre  el  procés  d'elaboració  d'una  obra

cinematogràfica, d'una sèrie televisiva, d'un anunci,  d'un disc, etc.,  o sobre la preparació d'un

espectacle.

Per tant, en comptes de dir 'making of' hem de dir 'com-s'ha-fet'.

• conclave, conclau, pontífex, novendials

‘Conclave’ és una paraula plana . Per tant, la síl·laba tònica és la segona . 



En el català oriental, la primera o neutralitza en u i la e final es fa neutra. És incorrecta la forma

*cónclave . En canvi, ‘conclau’  és aguda. 

Ja està reunit el conclave que ha de decidir el nou Papa.

La paraula ‘pontífex’ neutralitza la primera vocal en u i la e final és neutra . Els ‘novendials’

són els nou dies d’exèquies que succeeixen la mort d’un Papa. És una paraula llatina, així és que

no cal neutralitzar cap vocal: [novendials].

• condolença, condolences

Les paraules condol i condolença (plural, condolenc es) són sinònimes.

El plural de ‘condolença’ és ‘condolences ’  i  no *‘condolències’.  Segueix també aquest patró:

‘perseverança ’/‘perseverances ’  i  no  *‘perseverància’.  L'expressió  correcta  és  expressar  el

condol  (a la família, amics, companys, etc.) per la mort d'algú, no per la memòria d'algú.

Arran  de  la  mort  de  Manuel  Fraga,  dirigent  del  Partit  Popular,  diverses  entitats  i

responsables polítics han fet arribar les seves condolences a la família del difunt.

Condol, ve de doldre, ‘codoleu’, sentiu conjuntament dolor per la mort d'algú. 

donar/expressar el condol (a algú) per la mort

rebre el condol (d'algú) per la mort

acompanyar (algú) en el sentiment

Arran de la mort de Tito Vilanova moltes persones han volgut expressar el condol o les

condolences.

Hi ha una expressió poc freqüent que és condoldre's per la mort d'algú .  

Artur Mas s'ha condolgut per la mort de Tito Vilanova.



• Congrés Mundial de Telefonia Mòbil

Des de fa uns anys Barcelona acull el  Congrés Mundial de Telefonia Mòbil  (Mobile World

Congress, MWC ), en el qual fabricants, desenvolupadors i operadors debaten sobre el futur de

la telefonia mòbil. 

L’univers mòbil  es configura a partir  de conceptes com ara ‘tercera generació ’,  ‘sistema de

posicionament global ’, ‘pantalla tàctil  o multitàctil ’, ‘missatge  multimèdia ’, ‘giny ’, etc. Altres

àmbits que tenen més pes: la  descàrrega  i l’ús  d’aplicacions , ja siguin relacionades amb la

salut, la seguretat, el transport o l’oci. Així, termes com ara ‘aplicació nativa ’, ‘aplicació web ’,

‘botiga  d’aplicacions ’ o ‘interfície  de programació ’ d’aplicacions són ben habituals.

Pel que fa al màrqueting mòbil  i el comerç electrònic integrat en dispositius, un altre dels sectors

en expansió, destaquen termes com ara ‘codi QR ’, ‘comunicació de camp proper  (NFC)’, ‘fita ’

o ‘geolocalització ’.

• consoles

Tant es pot dir ‘videoconsola ’ com ‘consola de joc ’ o ‘consola ’. 

Ja ha arribat al mercat europeu de la versió més nova de la videoconsola / consola de joc

PlayStation 3.

Les dues grans competidores de la PlayStation 3 o PS3 ([pé-essə-très ] per al central i [pé-esse-

trés ] per al nord-occidental) són la XBox 360 de Microsoft i la Wii de Nintendo.

L’article no s’apostrofa davant la lletra X: la XBo x 360 i, per tant, es diu ‘la ix box ’ i no ‘l’ix

box’. Quant a 360, s’ha de dir ‘tres seixanta ’ i no ‘tres-cents seixanta’. Per tant:  la ix box tres

seixanta . 

La pronúncia del mot ‘seixanta ’: s’ha de pronunciar [səxant ə] en català oriental i [seixanta ] en

català occidental. La i del dígraf ix es pronuncia en català occidental. Per tant, no són correctes

les pronúncies *[sixantə], *[xixantə] i *[sixanta].

D’altra banda, el ‘blu-ray ’ és un format de disc òptic que permet emmagatzemar grans volums de

dades amb una alta definició, i HD són les sigles en anglès de ‘high definition’ (alta definició). Per

tant, un HD-DVD és un DVD d’alta definició.



Per a textos escrits, el nom de la consola de Sony s’escriu junt i amb P i S majúscules:

PlayStation.

• contra rellotge / contrarellotge

‘Contra rellotge ’ és una locució que significa ‘amb molta rapidesa, amb presses ’. 

És diferent del terme ‘contrarellotge ’, que fa referència a una prova esportiva  en què s’ha de

recórrer un espai determinat en el menor temps possible. Aquest terme no té forma de plural: una

prova contrarellotge / dues proves contrarellotge.

El prefix  contra-  afegit  a un mot no implica la duplicació de la  r per representar el  so de  rr:

contrarellotge, contrarevolució, contrarestar, contrareforma, etc.

Els  equips  de  rescat  treballen  a  Itàlia  contra  rellotge  a  les  ciutats  més  afectades  pel

terratrèmol per treure les persones que han quedat atrapades sota les runes. 

• conversió en zona de vianants

En català no existeix la forma *‘peatonalització ’ (ve del castellà ‘peatón ’). La forma correcta és

‘conversió en zona  (o illa ) de vianants ’.

L’Ajuntament d’Altafulla, al Tarragonès, inaugura aquest divendres 4 de gener la conversió

en zona / illa de vianants del carrer Sant Antoni Abad.

• cooperants

Les  dues  o de  ‘cooperants’ es neutralitzen  en  els  parlars  orientals  i  sonen  com  dues  u

[kuup əráns ].

Una organització armada ha segrestat dos cooperants més a Tindouf.



• Copenhaguen

Es pronuncia [kopənáguən] en català oriental i [kopenáguen] en occidental.

Albert  Rocas  s'acomiada  del  Barça  d'handbol  per  la  bona  oferta  que  ha  rebut  del

Copenhaguen.

• corfbol

És l’esport practicat entre dos equips mixtos que s’enfronten amb l’objectiu d’introduir amb les

mans una pilota dins una cistella, sense tauler, defensada per l’equip contrari. 

Tal com estableix el Centre de Terminologia de Catalunya l'esport es diu ‘corfbol’ . Desestimem

la grafia ‘korfboll’ . Es pronuncia com a paraula aguda i les dues o són obertes  (com foc, lloc,

so...).

Al càiron mantindrem el nom propi de l'equip, però si usem el nom de l'esport (com a nom

comú), ja sigui en un càiron o una notícia, farem s ervir la forma ‘corfbol’.

Aquest cap de setmana hi ha partits de la lliga de corfbol. En concret, el Korfbal Club

Barcelona s'enfronta al Korfbal Vaquerisses.

• corrrent 

En català és masculina.

Sí: Sospiten que el cos del submarinista ha estat arrossegat pels corrents.

No: Sospiten que el cos del submarinista ha estat arrossegat *per les corrents.

• Corts, les

Es pronuncia amb o tancada i no oberta : [kórs ].



• costa de gener

Tant es pot dir la ‘costa de gener ’, ‘gener costerut ’ o ‘les vaques magres de gener ’ per parlar

de les dificultats econòmiques que caracteritzen el mes de gener.

Després de Nadal, les mesures contra la crisi econòmica faran encara més difícil la costa

de gener / el gener costerut.

• costes judicials / despeses de judici

Les costes judicials són les ‘despeses del judici’  o els ‘costos judicials’ .

Bankia ha estat condemnada a pagar 33 mil euros a una jubilada de Mataró a qui van

canviar  preferents  de  Caixa  Laietana  per  accions  de  l’entitat  financera.  Segons  la

sentència, Bankia també haurà de pagar les despeses del judici.

Si trobem (que no sempre és possible) una forma més senzilla i entenedora de fer referència a

conceptes judicials o tècnics (de l’àmbit que sigui) l’hem de preferir.

• cotxe compartit / cotxe multiusuari

cotxe compartit / compartir cotxe

Sistema de transport en què  diverses persones comparteixen un cotxe privat , generalment

per a desplaçaments periòdics del tipus domicili  / lloc de treball o també per a desplaçaments

llargs. És a dir, es comparteixen trajectes .

Són les traduccions per als termes anglesos ‘car pooling’ o ‘car pool’,  tot i  que  preferim les

formes en català, si en tenim, dels conceptes que e xpressem en les notícies.

cotxe multiusuari

Sistema  de  transport  privat, gestionat  per  una  entitat,  en  què  un  grup  de  perso nes

comparteix la utilització d’una flota d’automòbils . És a dir, es comparteix el cotxe .



• crac

Cal escriure ‘crac ’ i no *‘crack’. Serveix per designar:

Fallida d’una empresa comercial : El crac de Spanair.

Persona que destaca molt en la seva especialitat : Messi és un crac del futbol.

En el món de la droga és un derivat de la cocaïna.

• cremar en somort

Somort: defallit, mancat de vitalitat, de força, que gairebé no es percep. Es diu principalment de la

llum, del foc, de l'aigua corrent i del so.

Cremar en somort és una expressió típica de la Plana de Vic i fa referència al foc que crema mig

ofegat.

S'ha originat un incendi en una casa de Tona, a Osona, sembla que a causa d'una llar de

foc que cremava en somort. 

• Cristina de Borbó

Cristina de Borbó, germana del rei Felip VI, manté el títol d'infanta, que a Espanya és el títol que

mantenen els fills dels reis.

El jutge Castro manté com a imputada la infanta Cristina.

• CSKA de Moscou

CSKA és una sigla que combina la pronúncia lletreja da amb la pronúncia com a paraula . 

Per  tant,  s’ha  de  dir:  [sé-éssə-ká]  per  al  català  oriental;  [sé-ésse-ká ]  per  al  català  nord-

occidental. No es fa servir la forma *[séska].  



I Moscou  es pronuncia [muscòu ] en català oriental i [moscòu ] en occidental.

Aquest vespre es juga l’anada dels vuitens de la Lliga de Campions: el CSKA de Moscou

s’enfronta al Reial Madrid.

• CUP, la

És la CUP i no *les CUP.

La  Candidatura  d’Unitat  Popular  (la  CUP)  ha  aconseguit  tres  escons  al  Parlament  de

Catalunya.

D

• d’aquí / d’aquí a

d’aquí 

Indica el moment en què començarà un fet : d’aquí + numeral/quantitatiu + període temporal: 

D’aquí pocs segons compareixerà el ministre de l’Interior per informar sobre l’alto el foc d’ETA.

(És a dir, en pocs segons el ministre informarà sobre l’alto al foc.)

d’aquí a

Limita el període d’un fet que comença ara i acaba en el temporal després de ‘a’ : 

D’aquí a 15 dies encara es pot comprar el material sense l’augment d’IVA.  (És a dir, des d’avui ja

es pot comprar el material sense l’augment d’IVA i acabarà en 15 dies.)

Indica distància  espacial : D’aquí a Nova York només hi ha un vol diari.

• *d'ara en endavant

L'expressió correcta és d'ara endavant o bé d'avui endavant , o bé en endavant . No és correcta

l'expressió *d'ara en endavant .



El PSC haurà de decidir quin ha de ser el seu futur  d'ara endavant.

• Dani Pedrosa

El nom del pilot de Sabadell és, en català oriental, [pədrozə] o bé [pedroza ] en català occidental.

És a dir, la s ha de sonar [z] , sonora, en totes dues variants.

• de: apòstrof 

Davant de topònims amb article masculí, la preposic ió ‘de’ s’apostrofa si el topònim no és

català o no s’ha catalanitzat.  

Si és català o s’ha catalanitzat, la preposició es contrau amb l’article (igual que s’hi  contrauen

les preposicions ‘a’ i ‘per’ ).

La ciutat del Caire, a Egipte

La comarca del Baix Maestrat 

La regió d’El Bierzo

Vinc d’El Escorial

• de: usos incorrectes 

La preposició ‘de’ no pot introduir condicions : 

*De continuar les emissions, no s’assoliran els compromisos de Kyoto. 

Les condicions s’introdueixen amb la forma condicio nal ‘si’ o ‘en cas que’.

Si continuen les emissions, no s’assoliran els compromisos de Kyoto.

En alguns casos, el complement del nom s’introdueix incorrectament a mb la preposició ‘a’ .

Hem de dir: cuina de butà, barca de motor, gust de maduixa, camisa de quadres, olor de colònia,

olla de pressió... 

Altres noms i alguns adjectius i verbs també regeixen la preposició ‘de’ : diferent de, escapar

de, fer cas de, tenir por de...



Si fas cas de les notícies, millor que tornis a casa, perquè aquest huracà no és diferent de

l’anterior.

• 'de' amb els quantitatius 'molt' i 'bastant'

En el parlar baleàric i nord-occidental, s'usa 'de' amb els quantitatius masculins 'molt' i 'bastant'.

És optatiu en el central.

Hi ha molt de vi.

Hi ha bastant de vi.

En femení, només s'usa 'de' en els parlars baleàrics i de manera optativa.

Fa molta (de) calor.

Hi ha moltes (de) maduixes.

Hi ha bastantes (de) maduixes.

• de cara a

Significa ‘pensant en ’, ‘amb vista a ’, ‘per a ’.

El govern català apujarà el preu de la T-10 de cara a l’any que ve. 

• debat de política general

Escrivim amb minúscula 'debat de política general'.

• decisió, decisiu i derivats

La proximitat dels sons [s] i [z] genera assimilació. No s’ha de pronunciar [dəzizió] ni [dəsisió],

sinó [dəsizió ]. El mateix passa en ‘precisió’, ‘precisar’, ‘precisament’, ‘decisor’, ‘transició’, etc. 



Les grafies  ss ,  ce,  ci ,  ç corresponen sempre al so sord [s]. Les grafies  s (entre vocals i

final + vocal) i z (en totes les posicions) corresponen al so sonor [z ].

• *degut a / ser degut a

És incorrecte l’ús de la locució  *‘degut a’ per expressar causa. Els equivalents correctes són:

‘per ’, ‘a causa de ’, ‘gràcies a ’, ‘per culpa de ’, etc.

A causa de / Per culpa de les lesions, el porter no podrà jugar diumenge.

Però és correcte l’ús de ‘degut’ / ‘deguda’ / ‘degu ts’ / ‘degudes’ com a participi del verb

‘deure’ (seguit de la preposició ‘a’) , referit a un element expressat anteriorment.

Aquella derrota va ser deguda a la improvisació.

• deixar plantat

L’expressió correcta és ‘deixar plantat’, i  no ‘pla ntar’ . El verb ‘plantar’ té altres significats:

‘ficar una llavor dins la terra’, ‘posar una cosa en un lloc’... Altres expressions en català amb el

verb ‘deixar’: ‘deixar tirat ’, ‘deixar a l’estacada ’...

El conseller d’Economia ha deixat plantat el ministre d’Economia en el Consell de Política

Fiscal i Financera.

• delfinari

La forma correcta és ‘delfinari’ i no *‘dofinari’. 

Tot i que el nom de l’animal és ‘dofí’, el derivat és ‘delfinari’ perquè pren l’arrel directament del

grec  delphís,  -ĩnoso.  També  passa  amb  altres  mots,  com  ‘corb’/‘corba’ (adjectiu),  però

‘curvilini’/‘curvilínia’, que es forma amb l’arrel llatina.

El Zoo de Barcelona preveu construir un delfinari exterior.



• democristià, democratacristià

Els dos conceptes són sinònims  i es poden usar indistintament.

El democristià / democratacristià Josep Antoni Duran i Lleida va ser reelegit ahir per a un

onzè mandat amb el 80% dels vots.

• desocupat, parat i aturat

Totes  dues  tenen  el  significat  de  ‘persona  desocupada,  sense  feina ’,  però  també  la  de

‘persona no llesta o que reacciona amb lentitud ’. 

Per aquest motiu, es recomana que s’utilitzi de manera preferent (però no excloent) per designar

les  persones  que  no  tenen  feina  l’expressió  ‘persones  desocupades ’ o  ‘en  situació  de

desocupació ’ (‘situació’, perquè se suposa temporal), també ‘persones sense feina ’.

Els ministres d’Economia de la Unió Europea debaten un procediment per sancionar els

països  que  incompleixin  les  recomanacions  de  la  Comissió,  entre  les  quals  hi  ha  la

contenció de l’atur.

• dies mundials i internacionals

Tots els substantius i adjectius s’escriuen en majú scula; els articles i preposicions, no.

Dia Internacional de l’Orgull Gai, Lesbià, Transsex ual i Bisexual

Per commemorar-lo, diverses localitats exhibeixen la bandera, penó, pendó o gonfanó amb l’arc

iris, també anomenat arc de Sant Martí o arc del cel.

Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violènci a envers les Dones

Aquest concepte presenta un matís respecte del de ‘violència de gènere’, que inclou tant les

dones com els homes. També és diferent del de ‘violència domèstica’,  ja que pot  incloure la

violència dels fills envers els seus pares o el maltractament infantil.



Dia Mundial de la Diabetis

Se celebra el 14 de novembre per commemorar l’aniversari del naixement de Frederick Banting,

guardonat  amb el  premi Nobel  el  1922.  Banting  va  ser  un  dels  descobridors  de  la  insulina,

l’hormona que permet tractar els diabètics. La malaltia del sucre s’anomena ‘diabetis’, amb i.

En castellà i anglès és diabetes, amb e.

Dia Mundial de la Dona

Amb motiu del Dia Mundial de la Dona la Direcció General de Política Lingüística va elaborar el

2012  una  guia  d’usos  de  llenguatge  no  sexista  que  cal  aplicar  en  els  documents  de

l’Administració,  encara  que  també  és  un  recurs  per  als  mitjans  de  comunicació.  L’objectiu

d’aquesta guia és oferir solucions per evitar l’ús sexista de la llengua. 

Dia Mundial de l’Alzheimer

L’alzheimer és una malaltia degenerativa, el nom de la qual prové del patòleg i psiquiatra Alois

Alzheimer (en majúscula, perquè és nom propi). Es pot parlar de la  malatia d’Alzheimer  dient

només ‘alzheimer ’.  En el primer cas, es manté el nom ‘Alzheimer ’ en  majúscula  perquè fa

referència a la persona com a descobridora  de la malaltia. Altres casos:  malatia de Crohn,

malatia de Dukes, síndrome de Cushing, síndrome de Down.

En el segon cas, s’escriu ‘alzheimer ’ en minúscula  perquè el nom equival a la malaltia , i els

noms  de  malalties  són  noms  comuns  i  van  en  minúscula,  com  ‘psicosi’ o  ‘depressió’,  per

exemple.

La pronúncia del nom s’ha de fer respectant el vocalisme propi de cada variant: [alzéimer ] per a

l’occidental i [əlzàimər] per a l’oriental.

• dièresi

La dièresi (¨) és un signe gràfic que es col·loca exclusivament sobre la i i la u i indica que:

La u dels grups gue, gui, que, qui , no és muda: següent, ambigüitat; aqüeducte, terraqüi.

La i i la u no formen diftong decreixent  amb la vocal anterior : fluïdesa, oïm, raïm, veïna, xiïta;

diürn, Raül, Seül, taüt.



La i en posició intervocàlica es pronuncia com a vocal sil· làbica , és a dir, no forma diftong

amb la vocal anterior ni  funciona com a semiconsonant respecte a la vocal posterior:  agraïa,

beneïen, reduïes, traduïen.

No porten dièresi , però:

α) Els mots que, segons les normes d’accentuació, han de d ur accent :

amb dièresi amb accent

agraïen         però agraíem

Lluïsa » Lluís

països » país

roïna » roí

b) Els mots que presenten els sufixos -isme, -ista : arcaisme, ateisme; altruista, ateneista. Però

els mots ‘lluïsme ’ i ‘proïsme ’ sí que porten dièresi , perquè la terminació -isme no és en aquests

casos un sufix.

c)  Els infinitius , els gerundis , els futurs  i els condicionals  dels verbs acabats en vocal + -ir :

agrair, agraint, agrairé, agrairia; beneir, beneint, beneiré, beneiria; oir, oint, oiré, oiria; lluir, lluint,

lluiré, lluiria.

d) Les paraules començades amb els prefixos següents:

al·lo- al·loimmunització

anti- antiinflamatori

auto- autoinducció

bi- biunívoc

bio- bioindicador

co- coincidència

contra- contraindicació

gastro- gastrointestinal

intra- intrauterí

macro- macroinstrucció

micro- microinformàtica

neo- neoimpressionisme

poli- poliuretà

primo- primoinfecció

quasi- quasiusdefruit

radio- radioisòtop

re- reunió

semi- semiuncial

tele- teleimpressor

termo- termoiònic

EXCEPCIONS: ‘reüll’ i les formes del verb ‘reeixir’ (reïsc, reïx, reïsca, reïsques, reïsquen).



• diferent de / *diferent a

L'expressió correcta en català és diferent de  i no *diferent a.

La situació dels boscos aquest any és diferent de la de l'any passat, perquè la primavera

ha estat més freda i plujosa. 

• dijous festius

El mot ‘dijous’ ve del llatí die Iŏvis, que vol dir ‘dia de Júpiter’. Dijous especials al llarg de l’any:

Dijous Gras  o Dijous Llarder : el darrer dijous anterior al Carnestoltes

Dijous de les Comares : l’anterior al dijous llarder

Dijous dels Compares : l’anterior al de les comares

Dijous Sant  o Dijous de la Cena : el dijous de la Setmana Santa

• discjòquei, DJ, punxadiscos

discjòquei

Persona encarregada de presentar i programar discos en una discoteca, en una sala de ball, en

una ràdio, etc. És invariable en gènere (el/la discjòquei).

DJ

Es pronuncia en anglès.

punxadiscos

No s’usa per parlar d’un discjòquei professional.

Al Primavera Sound actua el discjòquei John Talabot, que en poc temps ha passat de ser

un punxadiscos  pràcticament  desconegut  a convertir-se en una de les revelacions  de

l'escena electrònica europea. 



• dits de la mà

Maneres de dir el nom dels dits de la mà; comptant d’esquerra a dreta, de la mà dreta: 

Primer dit:  s’anomena gros  o polze  

Segon:  és l’índex

Tercer:  és el dit  del  cor , del  mig  o llarg  

Quart:  és el dit anular

Cinquè:  s’anomena auricular , menut , petit  o menovell

No és correcta l’expressió *‘fer la peineta’. Frases fetes per demostrar enuig: 

fer un pam de morros

estar de morros

fer cara de pomes agres

fer cara de mala llet

Cristiano ha mostrat el seu enuig amb l’afició del Racing aixecant el dit llarg de la mà.

• doble negació

Les paraules ‘cap ’, ‘enlloc ’,  ‘gens ’,  ‘mai ’,  ‘ningú ’, ‘res ’ i  ‘tampoc ’, si  es troben en una frase

negativa, es posa l’adverbi  ‘no ’, ja que aquestes partícules per elles mateixes no tenen sentit

negatiu, tret que vagin soles, sense formar part d’una frase. En general, és millor suavitzar la doble

negació, per fer-ho cal anteposar el ‘no’ a la partícula.

Mai no havia vist una posta de sol tan bonica al Penedès. / No havia vist mai ...

Res no em deturarà. / No em deturarà res.

• donar allargues

‘Donar allargues ’ o ‘donar allargs a una cosa ’: retardar l’execució o el compliment d’una cosa. 

És incorrecta l’expressió *‘donar llargues’.

El president del govern espanyol va donar allargues a l’oferta del líder de CiU d’explorar una

possible col·laboració amb el PSOE. 



• *donar-se a la fuga

En català *no ens donem a la fuga, sinó que, directament, 'ens fuguem'.

Sí: El sospitós ha estat perseguit pels Mossos d'Esquadra, però finalment ha aconseguit  

fugar-se.

No: El sospitós ha estat perseguit pels Mossos d'Esquadra, però finalment ha aconseguit  

*donar-se a la fuga.

• *donat que

És incorrecte en català, la forma correcta és  ‘atès que ’, ‘ja que ’.   Vol dir ‘considerant que’,

‘perquè’ i substitueix la locució conjuntiva incorrecta *‘donat que’. 

Atès que la sol·licitud s’ha fet fora de termini, el jutge l’ha invalidada.

Si la subordinada que introdueix va abans que la principal també es pot fer amb ‘com que ’.

Atès que / Com que ja ha arribat tothom, podem començar.

• dragó de Komodo

És endèmic de l’illa de Komodo, a l’arxipèlag de Sonda, entre Flores i Sumbawa. 

No neutralitzem cap o del nom Komodo, per tant, la pronúncia és [komodo]  tant en català

oriental com en nord-occidental.

Ha nascut al zoo de Barcelona la primera cria de dragó de Komodo. És la segona vegada

que un zoo de l’Estat aconsegueix reproduir aquesta espècie.

• dret de / dret a

Si el mot ‘dret’  (precedit o no d’article) va seguit d’un nom, la co nstrucció sol anar amb la

preposició ‘de’.  



Si el mot ‘dret’  va seguit d’un infinitiu, aleshores la preposició q ue s’usa és ‘a’. Per tant: dret

de vot, el dret de vot, el dret de sufragi, dret a votar… Altres casos: dret de vaga, dret a fer vaga,

dret de compra, dret a comprar...

• ‘drone’ / ‘drones’

Es pronuncia [dròn]  i s'ha de posar entre cometes simples , ja que és una paraula anglesa.

Aeronau no tripulada de petites dimensions dirigida remotament, capaç de funcionar de manera

semiautònoma o autònoma, que s'utilitza per a missions diverses.

Nota:  1. La denominació ‘drone’ és un manlleu de l'anglès que prové de la  paraula de llengua

general ‘drone’, 'abellot', per la forma i el soroll de l'aparell quan vola.

Nota: 2. Els drones es consideren un tipus de vehicles aeris no tripulats, motiu pel qual de vegades

també reben aquesta denominació genèrica.

El Ministeri de Foment ha prohibit el vol dels 'drones'.

E

• e final en cultismes, tecnicismes i topònims: neutra lització

Com a norma general, les a i  e en posició àtona final es neutralitzen en català c entral : lluna,

mare... Aquesta regla fonètica també s’ha d’aplicar en cultismes i tecnicismes: 

base

barbàrie

càncer

càries

catàstrofe

cèlebre

ciclamen

classe

cràter

cúspide

dolmen

examen

fase

frase

informe 

insigne 

sèrie

solemne

Blanes

Xile

Bellvitge

Sitges

líder

bàsquet



• Ebola

És plana  i no esdrúixola, per tant, es pronuncia amb l’accent a la o i no a la e (tancada).

El virus d’Ebola és responsable d’una malaltia infecciosa, sovint mortal, que actua sobretot al

continent africà. Rep el nom de la regió banyada pel riu Ebola, d’on es creu que prové el virus.

L’Organització Mundial de la Salut alerta de 36  possibles casos amb el virus d’Ebola a

l’oest d’Uganda. 

Expressions en les quals hi ha la paraula 'Ebola':

Sí: infermera / pacient amb Ebola

No: infermera / pacient amb l'Ebola

Sí: cas d'Ebola, contagiada d'Ebola, malalta d'Ebola, afectada d'Ebola, sospita d'Ebola

Sí: positiu per Ebola, atesos per possible Ebola, contagi per Ebola

Sí: la crisi de l'Ebola (amb l'article)

Sí: té Ebola o bé té el virus d'Ebola

No: té l'Ebola o bé té el virus de l'Ebola

• edil, primer edil

El mot ‘edil’ és correcte i equival a ‘regidor’ . Ha arribat al català a través del dret romà. L’edil

era el magistrat romà que s’encarregava de la policia municipal, de la salut pública, del control

dels queviures i preus dels mercats i de les obres públiques, com també de l’organització dels

espectacles i del proveïment de la ciutat. 

Encara que no és una forma gaire estesa a Catalunya, sí que ho és al País Valencià. La forma

‘primer edil’ s’usa i és correcta, tot i que els diccionaris catalans no la documenten. 



• efecte dissuasiu

En català és  efecte dissuasiu , i no  *efecte dissuassori . Les dues  s marquen so sord [s] i la

segona s, un so sonor [z].

A Castelldefels, al Baix Llobregat, lamenten que les zones verdes i blaves de la platja

tinguin un efecte dissuasiu per als turistes i visitants que volen fer compres al municipi.

• El Bulli Foundation

El nom de la fundació que promou Ferran Adrià és El Bulli Foundation.  Per tant, no diem: *la

Bulli Foundation, ja que el nom oficial és amb article masculí . Les preposicions en combinació

amb aquest nom fan:

Suport a El Bulli Foundation.

L'arquitecte d'El Bulli Foundation.

• Eldenc, Molletenc, Collerenc

Traduïm el nom dels equips amb topònim o gentilici que tinguin forma catalana :

L’Atlètic de Madrid s’enfronta aquest dissabte al Rayo Vallecano.

Altres exemples: Eldenc , Molletenc , Collerenc ...

En canvi, no traduïm el nom dels patrocinadors i els equips sense topònim o gentilici:

L’ICG Software Lleida va derrotar el Coinasa Liceo al Palau d’Esports de Riazor.

• Elionor

La traducció del nom de la filla dels prínceps Felip i Letícia ha de ser Elionor [əliunór ] en català

oriental  i  [elionór ]  en  català  occidental  (cal  pronunciar  la  r final  en  totes  dues  variants

dialectals ).



• emissora, emissores

El grup -miss- de la paraula  ‘emissora’  i  el  plural  ‘emissores’  és sorda  i  no sonora.  Altres

paraules amb el grup -miss-: dimissió, comissari, emissió, premissa, transmissi ó.

• *en base a

Tant en català com en castellà és incorrecta l’expressió *‘en base a’. 

Equivalents correctes són: ‘d’acord amb ’, ‘segons ’, ‘basant-se en ’, ‘a partir de ’... segons els

significats.

L’Innobaix  vol  promoure  la  reforma econòmica  de  la  comarca  basant-se  en  les  noves

tecnologies i el turisme.

• en comparació de / per comparació a

en comparació de

Significa ‘relativament a, tocant a, amb relació a, en vist de ’:  La teva desgràcia no és res en

comparació de la seva.

per comparació a

Vol dir ‘en una comparació, amb relació a ’: Aquest teixit, per comparació a l’altre, resulta barat.

L’expressió *‘en comparació amb’ és incorrecta.

El nombre d’empreses i persones que es van declarar en concurs de creditors entre el

gener i el març va augmentar el 21% en comparació del mateix període de l’any passat.

• en defensa de

Altres expressions alternatives per indicar ‘defensar’:

a / en favor de

alçar la veu en defensa de / a favor de

treure / donar / mostrar la cara per

en legítima defensa

defensar contra vent i marea

defensar amb dents i ungles



Després del manifest promogut per La Xarxa en defensa dels mitjans de comunicació de

proximitat com a servei públic irrenunciable, n’hi torna a haver un altre en defensa del servei

públic de ràdio i televisió de Catalunya (dels mitjans de la CCMA).

• ENDESA/NASA/ESO/ISO/ESADE

Es prefereix la pronunciació sorda [s] de les s en: ESO, ISO, IESE, ESADE, VISA . Però es

prefereix la pronúncia sonora en FENOSA, ENDESA, NASA .

Pel que fa a la neutralització de les e i les o. Es prefereix la pronunciació sense neutralitzar

aquestes vocals  en casos com USO, ESO, ISO, AVIACO,  VOLVO, ONCE .  I  es considera

adequat  neutralitzar  en  UNESCO  (Unesco),  RENFE  (Renfe),  EFE  (Efe),  ENHER  (Enher),

FENOSA (Fenosa), ENDESA (Endesa), ja que es veuen com a acrònims que ja han passat a

formar part de la llengua (d’aquí l’escriptura en minúscula i d’aquí que s’hi apliqui el criteri de

neutralització de les vocals àtones).

Una sigla lexicalitzada és aquella que ha esdevingut un mot de la llengua: ‘sida’, ‘radar’, ‘làser’,

‘pime’...  Per tant, perd alguna de les seves característiques gràfiques convencionals i passa a

comportar-se com a veritable unitat lèxica assimilada pels parlants de la llengua. Així, perd les

majúscules, segueix les normes d’accentuació de les paraules tradicionals, presenta flexió de

nombre i forma fins i tot derivats.

• enregistrar/gravar

Per fixar i emmagatzemar dades en un suport material adequat per conservar-los i reproduir-los a

voluntat es pot usar tant el verb ‘enregistrar’ com ‘gravar’.

L’equip  tècnic  dels  mitjans  de  comunicació  de  la  Diputació  de  Barcelona  cada  dia

enregistra/grava els programes que fan possible les emissions.



• entrevista (nom) i entrevistar (verb)

Hem de dir:

Sí: A entrevista B 

No: A entrevista a B

Marina Romero entrevista l'alcalde de Girona.

Però hem de dir: L'entrevista a l'alcalde de Girona s'ha fet avui. Entrevista a l'alcalde de Girona.

En el primer cas fem referència al verb 'entrevistar' mentre que en el segon cas 'entrevista' és

nom.

Quan és verb ho escrivim sense la 'a', ja que el complement directe en català no s'introdueix amb

la preposició 'a'.

• equips esportius pels colors

En l’àmbit esportiu, se sol fer referència a determinats equips pel color del vestit: el Barça és el

conjunt blaugrana i l’Espanyol, el blanc-i-blau.

Els coreferents (un segon nom per definir una cosa que ja té nom propi) van en minúscula

sempre i en tots els àmbits.

Model A: blanc-i-blaus

Com a substantiu i com a adjectiu admet singular i plural. 

Com a adjectiu, admet femení i masculí. Segueixen aquest model:

els verd-i-negres

els granes  

(la d de ‘verd’ ha de sonar t)

els blancs

els vermellencs

els matalassers

els arlequinats

els groguets

Joan Verdú ha estat l’autor dels gols blanc-i-blaus. (adjectiu masculí plural)

Els blanc-i-blaus es mantenen en bona posició. (substantiu plural masculí)

L’afició blanc-i-blava s’emociona amb el bon joc. (adjectiu femení singular)

Model B: els ‘reds’ o els ‘red devils’ (per al Live rpool), els ‘blues’ (per al Chelsea)...



Cometes  i  minúscula.  Substantiu,  no  s’usa  com a  adjectiu  i  s’utilitza  per  fer  referència  als

jugadors (del Liverpool o del Chelsea).

Els ‘reds’ aconsegueixen marcar i els ‘blues’ queden fora de la final.

Model C: blaugrana

Com a substantiu, ‘blaugrana’ admet singular i plural, com a adjectiu és invariable. El gènere és

invariable tant en adjectiu com en substantiu.

Del Bosque ha convocat set blaugranes. (nom, substantiu)

Els blaugranes jugaran l’amistós. (nom, substantiu)

Del Bosque ha convocat set jugadors blaugrana. (adjectiu, qualifica el nom: jugadors)

Els futbolistes blaugrana jugaran l’amistós. (adjectiu, qualifica el nom: futbolistes)

Un aficionat blaugrana i una aficionada blaugrana.

Colors que no es tradueixen

Model D: ‘la roja’

Només s’usa per  fer  referència a la  selecció espanyola  (i  xilena!).  És  substantiu.  Cometes i

minúscula.  No es fa servir  com a adjectiu (no es diu el jugador ‘rojo’  o l’equip ‘rojo’).  Es pot

pronunciar a la catalana. Segueix aquest model: la ‘canarinha’.

La ‘roja’ triomfa en els mundials.

Model E: ‘albiceleste’

És invariable en gènere: s’usa la mateixa forma per al femení i al masculí. 

Sempre minúscula i cometes. No es tradueix perquè porta a confusió. Es pronuncia en castellà.

S’usa com a substantiu per referir-se a la selecció argentina. 

S’usa com a adjectiu singular, però no se sol usar com a adjectiu plural.

El gol ‘albiceleste’ és el millor regal per a l’afició.

• eradicar

Hi ha paraules que, tot i només escriure’s amb una r, es pronuncien amb r forta o múltiple :

‘eradicar’, ‘contrarevolució’, ‘antireligiós’, ‘arítmia’... En el cas d’‘eradicar’, la e era originàriament

un prefix. En castellà s’escriu amb dues r: erradicar.



El 17 d’octubre és el Dia Internacional per a l’Eradicació de la Pobresa. 

• escoltar, sentir

‘Escoltar’ significa ‘estar atent a percebre sons, paraules, etc .’, ‘parar atenció ’. És un verb que

expressa una acció voluntària, que implica intencionalitat. Per tant, és incorrecte usar-lo com a

sinònim absolut de ‘sentir’.

La música se sent molt malament.

Però: A classe hi ha alumnes que escolten més que altres.

   Per tant, no podem dir: s’escolta una música de fons o s’escolten crits de la manifestació.

En antena, podem convidar a escoltar una música, unes declaracions, però un cop dites, com

que no sabem si s’han escoltat direm: acabem de sentir aquesta música o aquestes declaracions.

• Éric Abidal

Aquest  jugador  és  francès  i,  per  tant,  tot  i  que Éric  duu accent  gràfic  a  la  e,  l’accent  de

pronúncia és a la i [erík ] i no [èrik]. Per tant: [eríkəbidàl ].

El jugador del Barça Éric Abidal ja té l’alta mèdica.

• escarni, ‘escrache’

El terme ‘escrache’, originari de l’Argentina, és l’acció d’empaitar algú de manera ostensible amb

l’objectiu d’aconseguir així l’escarni (públic)  per les accions (impunes?) que ha dut a terme. Com

a traducció catalana fem servir  ‘escarni’ , la que utilitzem preferentment, al costat d’‘escrache’.

La  Plataforma d’Afectats  per  la  Hipoteca està  fent  aquests  dies  les  primeres  accions

d’escarni.



• escocesos

Una 's' entre dues vocals es pronuncia sonora ([z]: com a 'casa') i no sorda. Per tant, hem de dir

[escosezos] i no [escosesos].

• escurçament de paraules: col·le, tele, cine, foto

És propi del llenguatge audiovisual l’ús d’alguns apòcopes o reduccions com ‘foto’, ‘cine’ i ‘tele’

en comptes de ‘fotografia’, ‘cinema’ i ‘televisió’. Dins d’aquest grup també hi ha la paraula ‘col·le’

per a ‘col·legi’.  Es pot dir ‘col·le’ en un informatiu, com a forma secundària,  ja que la forma

preferent ha de ser ‘escola’ o ‘col·legi’. En català central, es poden neutralitzar o no les vocals

finals de les reduccions, però no se sol neutralitzar en el cas de ‘col·le’, ‘tele’, ‘dire’. 

Alguns apòcopes o reduccions han format noves paraules, com ‘bus’, d’‘autobús’ que ha donat

lloc a ‘carril bus’.

Les paraules esmentades es podrien utilitzar en un informatiu, però n’hi ha d’altres que no, com

és  el  cas  de  les  reduccions  següents,  més pròpies  de  la  llengua  col·loquial  i  possibles  en

programes més informals: ‘mani’, ‘boli’, ‘dire’, ‘secre’, ‘profe’, ‘tranqui’, ‘presi’, ‘progre’, ‘bici’, etc. 

• esports

Pronunciació dels noms d’esports:

Futbol [futbòl ]: és aguda i no plana.

Hoquei [ukèi ]: la h no es pronuncia.

Waterpolo [bàterpólo ]: sense neutralitzar la e i la o en català central, té dos accents.

Bàsquet [bàskət]: en català oriental cal neutralitzar la e final.

• estagflació

L’estagflació és la situació econòmica en què l’alentiment del creixement, o fins i tot la recessió,

van acompanyats d’una pujada de preus i de salaris. Ve de les paraules ‘estagnació ’ i ‘inflació ’.



La patronal de la Petita i Mitjana Empresa (PIMEC) alerta del perill d’estagflació, vistes les

dades de l’IPC.

• Etiòpia

En català oriental és [ətiòpi ə] i  [etiòpia ] en català occidental.  El gentilici és (un, una) ‘etíop ’,

‘etíops ’. Cal neutralitzar la o en català oriental, per tant [ətíup ]. En aquest cas, no hi ha flexió de

gènere.  També és possible,  tot i  que menys usual,  el  gentilici  ‘etiòpic ’,  ‘etiòpica ’,  ‘etiòpics ’,

‘etiòpiques ’.

A Somàlia les tropes del govern somali estan entrant a Mogadiscio amb l’ajuda de l’exèrcit

etíop hores després de la retirada de les milícies islamistes.

• EUA

La sigla dels Estats Units és EUA. Ni *EEUU, ni *USA. 

En català també es pot dir ‘estatunidenc, -a’ , que és més precís que ‘nord-americà, -ana ’.

Els EUA rebutgen la violència.

• euríbor

L’escrivim en minúscula:  ‘euríbor ’.  La pronúncia en tot  el domini lingüístic català és sense

neutralitzar la o.

És la taxa d’interès d’oferta en el mercat interbancari de l’euro. Es calcula diàriament per als

dipòsits interbancaris amb venciment a una setmana i entre un i dotze mesos. 

El càlcul es fa a partir de la mitjana de les taxes d’interès d’oferta diàries, arrodonides al tercer

decimal, d’una selecció representativa de les principals entitats de crèdit. 

L’indicador  més  utilitzat  per  calcular  les  hipoteques,  l’euríbor,  tanca  aquest  mes  de

desembre en l’1,52%.



• ex-

El prefix ex- s’escriu soldat al nom, sense guionet : exmuller, exmarit, expresident, exconseller,

exalumne, expapa.  Ara bé,  si  s’adjunta a un nom que comença en majúscula, ale shores

manté el guionet : ex-URSS. 

Aquest prefix s’ha lexicalitzat (ha esdevingut un nom), així parlem de: el meu o la meva ex. La e

d’aquest prefix sona oberta en català oriental i ta ncada en català occidental , i aleshores la

paraula té doble accent: expresident.

• *excepció feta

És un gal·licisme que s’ha de substituir per ‘a excepció de ’ o ‘llevat de ’.

Les Corts han votat a favor de l’Estatut català, llevat / a excepció del PP i ERC.

• extremament/extremadament

Els  adverbis  acabats  en -ment es  formen  a  partir  de  la  forma femenina  de  l’adjectiu :

extrem/extrema > extremament; però extremat/extremada > extremadament.

‘Extremada ’, com a adjectiu, és especialment utilitzat quan parlem de la ‘manera de vestir ’. Per

exemple, ‘vesteix de manera extremada’.

Mentre que preferim parlar de ‘situació extrema ’ o ‘vivència extrema ’ (i no ‘extremada’). I per

tant, ‘extremament perilloses’ o ‘extremament complicades’ (i no ‘extremadament’).

Les acusacions creuades entre el president dels EUA i diferents líders europeus han sorgit

arran de la situació extremament complicada que viu Grècia.



F

• fer (*tenir/*donar) la sensació / l’efecte / la imp ressió

Les expressions correctes són: ‘fer  l’efecte ’, ‘fer la sensació ’, ‘fer la impressió ’, amb el sentit

de produir o causar.  

El  sector  sanitari  demana al  govern  que els  consellers  s’abaixin  el  sou perquè no faci

l’efecte / la impressió / la sensació que les retallades només són per als altres.

• fer passos / fer passes

‘Fer passos’ significa ‘fer gestions o diligències per obtenir alguna cosa’ . 

‘Passa’ és sinònim de ‘pas’ i s’usa especialment quan el pas és gran o bé quan se’n compta el

nombre en una marxa i com a mesura de distància.

La Conselleria de Salut es troba a quatre passes de La Xarxa.

Per contra, ‘fer passes ’ s’usa exclusivament en bàsquet i significa  ‘estant inicialment en

contacte amb el terra , fer més d’una passa portant la pilota a la mà, fet que és una infracció’.

La cimera europea ha fet passos sòlids que han de permetre que Europa superi la crisi.

• fer-se amb

Vol dir ‘relacionar-se’,  no té el sentit d’‘apoderar-se’, ‘atrapar’, ‘guanya r’, ‘comprar’ .

La selecció catalana d’hoquei ha aconseguit el triomf.

• Feria de Abril

El diem en castellà tant si ens referim a la Feria de Abril andalusa com a la catalana.



Aquesta tarda arrenca la Feria de Abril de Barcelona, al recinte del Fòrum.

• fi

la fi

‘Punt darrer d’una cosa en l’espai o en el temps, lloc o moment precís després del qual ja no

continua’ (el fin, en castellà): el principi de la fi

el fi

‘Allò a què és destinada o en vista de què és feta una cosa’ (el fin, la finalidad en castellà): tot té

un bon fi, ho ha fet amb bon fi.

• filiació local o catalana, la preferent a les notíc ies

En cas  de parlar  de la  filiació  d’una persona com a protagonista  d’una notícia,  es destaca

preferentment la filiació catalana  (el fet que és català, el gentilici de la localitat o comarca)

abans que la filiació espanyola .

Un veí de Sant Joan de les Abadesses mort i  un altre de   ferit  entre els excursionistes

víctimes de l’allau al Mont Blanc... un tercer excursionista santjoaní va quedar-se...

• fins o fins a

Quan introdueix determinacions de lloc o de temps, aquesta locució preposicional conserva o

perd la preposició ‘a’ en funció de si en absència de ‘fins’ s’escriu en un context semblant a ‘no

ens veurem fins demà’ (‘demà’, quan va sol, no porta preposició); ‘no ens veurem fins a la nit’ (‘a

la nit’ porta la preposició).

fins

Amb adverbis i demostratius equivalents que normalment van sense ‘a’:  fins aquí, fins avui, fins

dilluns (dies de la setmana també).

Davant de ‘que’.



fins a

Davant dels dies del mes, mesos i anys.

El Pla de reequilibri financer que el govern va presentar ahir al Consell de Política Fiscal i

Financera preveu que l’estalvi en les retribucions dels treballadors públics es pugui allargar,

si cal, fins al 2014.

Davant d’infinitiu i d’expressions que no siguin de temps o de lloc: Van lluitar fins a morir.

Quan no introdueix una determinació de lloc o de temps, sinó més aviat el terme fins on arriba

alguna cosa sense ultrapassar-lo: Compta fins a tres.

• fix / fixos

El plural de l’adjectiu ‘fix’ (i no *‘fixe’) és ‘fi xos’ i no *‘fixes’ . Hi ha altres casos com ‘flux’,

‘fluxos’ i no *‘fluxes’: fluxos migratoris.

Els treballadors de diferents hospitals prefereixen rebaixar-se una part del sou per evitar

acomiadaments de companys. Una manera de mantenir fixa la feina per a tots, si més no

de moment. 

• flamenc, cantaor, bailaor, zapateado, cante

S’ha  de  traduir  el  nom de  l’art  musical  dels  gitanos  andalusos:  flamenc.  Per  contra,  no  es

tradueixen  els  mots  següents,  que  s’escriuen  entre  cometes  simples:  ‘cantaor’/’cantaora’,

‘bailaor’/’bailaora’, ‘cante’, ‘cante jondo’, ‘zapateado’...

El festival de flamenc al Mercat de les Flors de Barcelona s’anomena Ciutat Flamenco. 

• fons, trans, dins

La  s dels  infixos  ‘fons’,  ‘trans’ i  ‘dins’ es pronuncia  sonora  i  no  sorda:  enfonsar,  endinsar,

trànsit...



Bankia torna a enfonsar-se a la borsa amb pèrdues de gairebé el 5%.

• força

És una partícula invariable  que significa ‘en alt grau, en gran nombre, en gran quantitat ’, però

menys que ‘molt’. 

Ho ha fet força bé, però encara li falta aprendre una mica.

Ja hi ha força gent, però encara no hi és tothom.

• forcejar: expressions

Per  il·lustrar  que  dos jugadors  forcegen  podem utilitzar  algunes  expressions  genuïnes  del

català:

els dos jugadors han començat a estirar-se les sama rretes i a haver-se-les

nyic-i-nyac han començat a esbatussar-se

els dos jugadors s'han posat de punta 

els dos jugadors van de rebot, el jugador va de reb ot

s'han picat les crestes

R ha començat a tenir raons amb M

R i M s'han estirat del monyo (no només s'usa amb d ones)

s'han enfrontat com gat i gos

• fracturació hidràulica / ‘fracking’

El  concepte ‘fracking’ correspon  en  català  a ‘fracturació  hidràulica’  (opció  preferent)  o

‘hidrofracturació’ , però no ‘fractura hidràulica’. 

És la tècnica de geologia del petroli consistent a estimular la permeabilitat d’una roca magatzem

en un pou de petroli  obrint-hi  fissures  per  mitjà  de  la  injecció  de  líquid  a  pressió  amb una

suspensió de material granular.



La  paraula ‘fracking’ no  la  podem  treure  del  nom  propi  de  la  plataforma  que  s’hi  oposa

(Plataforma  Aturem  el Fracking),  però  hem  d’introduir  el  concepte  de ‘fracturació

hidràulica’ per ‘fracking’ a les notícies. 

La  primera  vegada  que  ho  diem  fem  l’associació ‘fra cking o fracturació  hidràulica’,  i

després usem la forma ‘fracturació hidràulica’ com a preferent i al costat de ‘fracking’.  

La Generalitat ha retirat el permís a l’empresa Teredo Oils per buscar gas i petroli amb el

mètode del ‘fracking’ o fracturació hidràulica a la Garrotxa, Osona i el Ripollès.

• fratricidi/parricidi

El ‘fratricidi’ és el crim de qui mata un germà . En sentit figurat, s’utilitza aquest terme quan

es tracta d’un crim entre iguals . 

Per denominar el crim de qui mata el seu pare o la seva mare  o, per extensió, un ascendent ,

un descendent  o el cònjuge  tenim el terme ‘parricidi ’.

• fred i neu

Tant es pot dir ‘la fred’ (article femení) com ‘el fred’ (article masculí) . ‘La fred’ és com ho

diuen en alguns llocs de l’Empordà, la Garrotxa, el Rosselló i Girona. La forma masculina és la

més estesa.

Expressions o frases fetes que indiquen que fa molt de fred: fa un fred...

de mil dimonis

que rau

que pela

que trepana

que glaça

que glaça la cua dels gossos 

que glaça el pensament 

que aixeca les pedres

Glaçar-se de fred: tenir molt de fred

Vénen dies forts de fred:  quan s’espera fred inten s

Neu

‘La neu ha emblanquit els carrers’, no *‘ha emblanquinat’, ja que ‘emblanquinat’ és nom.

De la neu que cau se’n diuen ‘flocs ’, ‘borrallons ’ o ‘volves de neu ’. Una ‘tofa de neu ’ és una

massa esponjosa de neu.



La neu no *‘qualla’, sinó que ‘agafa ’ o ‘pren ’. La neu no *‘plou’, sinó que ‘cau ’ o ‘es precipita ’.

Neva ‘arran de mar’, o bé ‘a nivell de mar’.

‘A mesura que’ (i no *‘a mida que’) avanci la tarda completarem la informació...

Sentits figurats

‘Ésser una cosa freda com la neu’ o bé ‘una persona freda com la neu’ (distant i poc afectiva).

La sensació de fred és tan terrible que quan es té por o s’està en estat de xoc ‘se’ns glaça la

sang  a les venes ’ o ‘se’ns gela la sang ’.

El color de la neu és símbol de puresa: ‘blanc com la neu’.

• Front Polisario

És el nom amb què es coneix el Front Popular per a l’Alliberament de Sakia-el-Hamra i Río de

Oro, organització política i militar del Sàhara Occidental. No és correcte dir *‘Front Polisari’. 

Les o de ‘Polisario’ no es pronuncien en [u] en català c entral .

El ministre d’Afers Exteriors i Cooperació ha explicat que ha repatriat els cooperants dels

camps sahrauís per risc de segrest. El Front Polisario ha demanat que concreti aquest risc.

• fuga/fuita

fuga 

Sinònim de ‘fuita’, parlant de líquids i gasos, i d e ‘fugida’, parlant de persones : Una fuga de

presos/una fugida de presos, fuga de cervells.

fugar-se  

Sinònim de ‘fugir ’, ‘escapar-se ’, ‘evadir-se ’.

• futur de probabilitat

És incorrecte expressar la probabilitat amb el temp s de futur . Cal recórrer a la construcció

deure + infinitiu.

 



No: Tot i l’ambient de tensió i especulació previs a la cimera anticrisi de demà, Mas pensarà

que la cimera pot acabar en fracàs. 

Sí:  Tot i l’ambient de tensió i especulació previs a la cimera anticrisi de demà, Mas deu

pensar que la cimera pot acabar en fracàs. 

G

• gaire / gaires

Amb la negació ‘no’ i darrere ‘sense’ en oracions n egatives, interrogatives, condicionals

en un sentit de ‘molt’ . 

En alguns  parlars  s’usa en  plural,  tot  i  que en d’altres  es  fa invariable,  com en els  parlars

baleàrics.

Va estudiar en una universitat en què no hi havia gaires estudiants. 

Ha vingut gaire gent? No gaire.

• gas hivernacle / gas d’efecte d’hivernacle

Els  conceptes ‘warming gas ’ i  ‘greenhouse gas ’ es tradueixen  per  ‘gas hivernacle ’ i  ‘gas

d’efecte d’hivernacle ’ (indistintament). Els gasos d’efecte d’hivernacle són el vapor d’aigua , el

diòxid de carboni , el metà , l’ozó , l’òxid  nitrós  i els clorofluorocarbonis .

Breda ha signat el pacte d’alcaldes, en què es compromet per a l’any 2020 a reduir un 20%

les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle.

• Gerardo ‘Tata’ Martino, Joaquim ‘Purito’ Rodríguez

Tant el nou entrenador del Barça com el ciclista paretà són coneguts pels seus sobrenoms: (el)

Tata i (el) Purito. Si el sobrenom acompanya el nom i el cognom, l’escr ivim entre cometes

simples, en canvi, si el sobrenom apareix sol, l’es crivim sense marca tipogràfica:

El Barça ha fitxat Gerardo ‘Tata’ Martino com a nou entrenador.



El Barça ha fitxat Tata Martino com a nou entrenador.

El Barça ha fitxat Tata com a nou entrenador.

Parets del Vallès ha homenatjat Joaquim ‘Purito’ Rodríguez.

Parets del Vallès ha homenatjat Purito Rodríguez.

Parets del Vallès ha homenatjat Purito.

• Gernika

S’ha de fer servir l’escriptura i la pronúncia basca : cal escriure el topònim ‘Gernika’ en lloc de

‘Guernica’, i cal pronunciar-lo amb e tancada i [ka] final.

• gerundi de posterioritat i de conseqüència (incorre cte)

Tant en català com en castellà,  quan el gerundi indica una  acció posterior  a la del  verb

principal  és  incorrecte .  Per  contra,  en  ambdues  llengües  són  correctes  els  gerundis  que

expressen anterioritat o simultaneïtat.  

No: L’avió no es va poder enlairar xocant contra la torre de control.

Sí: L’avió no es va poder enlairar i va xocar contra la torre de control.

• govern, carn (pronúncia)

Cal pronunciar el grup -rn final en mots com ‘gover n’ i ‘carn’ . Per tant, no pot sonar [guber] o

[gober] ni [kar]. Una part del País Valencià i les Illes Balears fan la distinció fonètica entre b i v. 

En els parlars nord-occidentals s’admet tant la pronúncia en  u de la  o com la pronúncia en  o.

[gobern ]/[gubern ]. 

El govern català reclamarà davant dels tribunals els diners que corresponen a la disposició

addicional tercera de l’Estatut.



• Gramenet

L’equip  de  futbol  de  Santa  Coloma de Gramenet  és  ‘la  Gramenet’  (UDA Gramenet, sense

punts). El nom popular és ‘la Grama’ , amb dues a. Per tant, és incorrecta la forma *Gramanet.

La Gramenet podria convertir-se en l’equip filial del Getafe.

•  Gran Bretanya, la

Preferirem el  terme  Regne  Unit,  que  és  el  nom abreujat  de  l’estat  europ eu  format  per

Anglaterra, Gal·les, Escòcia i Irlanda del Nord , el nom oficial complet del qual és  el Regne

Unit de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord .

Tant ‘la Gran Bretanya’ com ‘el Regne Unit’ porten article . En una competició esportiva, en

les llistes de classificació o bé de participants és normal que l’article dels països s’ometi.

• Gran Recapte d’Aliments, el

La forma correcta és ‘el gran recapte ’ i no *‘la gran recapte ’.

La Fundació Banc dels Aliments convoca el Gran Recapte d’Aliments a Catalunya.

• Gro Harlem Brundtland

El  nom  de  l’exprimera  ministra  noruega  es  pronuncia  [ gɾóhárlemb ɾuntlán] ;  el  cognom

Brundtland és una paraula aguda.

L'exprimera  ministra  noruega  Gro  Harlem  Brundtland  és  una  de  les  dues  dones

guardonades amb el Premi Internacional Catalunya d'aquest any.



• grup tl

En els  grups -tl-  i  -tll-,  la  primera consonant  s'a ssimila a la  segona,  que es pronuncia

geminada.  Per  tant,  la  't'  no  sona.  Exemples:  ‘triatló’,  ‘atlàntic’,  ‘atleta’,  ‘bitllet’,  ‘espatlla’,

‘ametlla’, ‘butlletí’...

La ciutat de Palamós viurà l'esdeveniment esportiu més important de l'any, la Copa del

Món de Triatló, el 13 i 14 de juliol.

• guerra

Quan ens referim a fets històrics destacats, en concret al nom de les guerres, hem d'escriure la

paraula 'guerra' amb minúscula.

guerra dels Segadors

guerra de Successió

guerra dels Trenta Anys

guerra del Francès

guerra del Golf

Excepcions:

Primera Guerra Mundial

Segona Guerra Mundial

Guerra Civil Espanyola

• guru

Prové del sànscrit. En l’hinduisme s’utilitza per designar els mestres espirituals . 

En la cultura occidental, els gurus són aquelles persones que creen escola i moda en la seva

disciplina, com arquitectes, mediambientalistes, me tges , etc. 

És una paraula plana: [gúru ].



H

• Haika

Organització juvenil de l’esquerra abertzale  nascuda de la fusió de Jarrai i Gazteriak. Haika

significa ‘aixecar-se’. La hac és muda . Si va precedida de la preposició ‘de’, s’apostrofa .

Detinguts 15 membres d’Haika.

• handling / serveis de terra

És més fàcil de comprendre si es tradueix . Per això, millor traduir ‘handling’ per ‘serveis de

terra’ quan es parla del conjunt de serveis que una companyia aèria o una altra empresa ofereix

als passatgers, els tripulants i les aeronaus en un aeroport, com ara la facturació i el transport

d’equipatges.

• haver-se-les / tenir-se-les

L’expressió ‘haver-se-les’ significa ‘barallar-se ’. També es pot dir ‘tenir-se-les’.

Duran i Mas se les van tenir en l’últim congrés de la federació nacionalista.

Duran i Lleida sembla haver-se-les amb Mas i s’especula amb un divorci de UD de CDC.

• Hezbollah

És l’organització islamista  i significa ‘partit de Déu’. Es pronuncia [hezbolà ] amb hac aspirada ,

per tant, la preposició ‘de’ no s’apostrofa .

El Tribunal Especial per al Líban inculpa membres de Hezbollah de l’assassinat de Hariri.

• hi ha / *hi han

No s’ha de fer mai la concordança en plural del ver b ‘haver-hi’.



Aquesta setmana hi ha hagut dos incendis.

• hispanobò/hispabò

Conviuen les dues formes: ‘hispabons’ i ‘hispanobons’. Cal tenir en compte que les dues estan

ben formades, ja que en català existeix la forma prefixada hispano-, que significa ‘hispà’, i també

l’adjectiu ‘hispà’,  que adjuntat  a ‘bo’ forma el compost ‘hispabò’.  Però  la forma preferent  és

‘hispanobò ’.

El  president  de la  Generalitat  ha demanat  que es creïn els hispabons/hispanobons per

ajudar a pal·liar el deute de les comunitats autònomes.

• hivernar/hibernar 

‘Hivernar’ és l’hiperònim i ‘hibernar’ és l’hipònim . 

Un ‘hiperònim’ és un mot el significat del qual inc lou el d’un o diversos mots diferents.  Per

exemple, ‘flor’ és l’hiperònim de ‘rosa’, ‘clavell’, ‘lliri’... L’hiperònim és el mot general, l’hipònim el

concret. 

‘Hivernar’ és un hiperònim, significa ‘passar l’hivern’, i l’hipònim ‘hibernar’ significa, concretament,

‘passar l’hivern en estat d’hibernació’. 

Hi ha hagut un increment històric del nombre d’aus hivernants al delta de l’Ebre. 

L’ós Pyros ha hibernat aquest hivern a la Vall d’Aran.

• holocaust/Holocaust

La  paraula  ‘holocaust’  ve  del  grec  holocaustos i  significa  ‘tot  cremat’  (hólos ‘sencer’  i  kaío

‘cremar’). 

Com a  nom comú i,  per  tant,  escrit  en  minúscula ,  el  mot  ‘holocaust’  fa  referència  a  la

persecució i matança d’un gran nombre de persones, d’un grup social o religiós, d’un poble.



Però  ‘l’holocaust’  per  excel·lència  és  l’holocaust  nazi,  el  genocidi  sistemàtic  del  govern  nazi

alemany  de  diversos  grups  ètnics,  religiosos  i  nacionals  durant  la  Segona  Guerra  Mundial,

principalment de jueus, i per això  si només es diu ‘Holocaust’, sense especificar de q uina

matança es parla, ja se sap que és l’holocaust nazi . I en aquest cas, s’escriu el mot en

majúscula: ‘Holocaust’.

Pronunciació del mot ‘holocaust’: [ulukaust ] en català oriental i [olokaust ] en occidental. 

Els ministres de Justícia de la Unió Europea han establert unes sancions penals per a qui

inciti públicament a la violència racista o negui l’Holocaust.

• home mediterrani, home *mediterrà

L'adjectiu relatiu a (la) mar Mediterrània o (el) mar Mediterrani és mediterrània  o  mediterrani ,

però no *mediterrà. Per tant, "un home essencialment mediterrani ".

La  cantant  Maria  del  Mar  Bonet  ha  definit  des  de  'L'observatori'  de  La  Xarxa  de

Comunicació  Local  el  cantautor  Georges  Moustaki  com  "un  home  essencialment

*mediterrà".

• homo- : homosexual, homofòbia, homofília, homoparen tal

El  prefix  homo-  amb el  sentit  d’‘homosexual’ es documenta  en formes com ara ‘homofòbia’,

‘homòfob’, ‘homofília’ i ‘homoeròtic’. Excepte en el cas d’‘homòfob’, aquestes paraules mantenen

el doble accent i per tant, en català central, no s’ha de fer u la primera o: [òmus əxuál] ,  tampoc

en nord-occidental, que (en general) no neutralitza la o en u: [òmosexuál]

L’arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, ha demanat perdó per les declaracions que va fer

en contra dels homosexuals.

L’adjectiu  ‘homoparental’ apareix  sovint  formant  part  del  terme  ‘família ’. La  ‘família

homoparental ’ és la constituïda per una parella homosexual, masculina o femenina, amb un o

més fills biològics o adoptius. El substantiu ‘homoparentalitat ’ és la condició d’aquesta parella

homosexual  amb fills.  Es  contraposa a ‘heteroparental ’,  ‘família  heteroparental ’,  que és  la



família constituïda per una parella heterosexual amb un o més fills biològics o adoptius. D’aquí

també ve ‘heteroparentalitat ’. 

• Homs

Aquesta ciutat es pronuncia amb h aspirada , com Helmut, Harrison...

Les forces lleials al règim sirià han castigat la ciutat de Homs, el bastió insurrecte.

• hoteleria/hostaleria

Són paraules sinònimes. 

Fira de Barcelona ha començat avui el saló Hostelco, que reuneix empreses d’arreu del

món especialitzades en l’hostaleria/hoteleria i la restauració. 

• ‘hub’ / aeroport de connexió intercontinental

Significa  ‘aeroport  de  connexió  intercontinental ’,  aquells  que  han  de  servir  per  fer  vols

intercontinentals. 

Pel que fa l’ús de paraules estrangeres, consulteu l’apartat 2 del Llibre d’estil (Estil de redacció de

textos), a la part de llengua.

L’aeroport de Barcelona-El Prat s’ha convertit en un aeroport de connexió intercontinental.

I

• ictus

És una paraula que prové del llatí i significa ‘cop’. Quan es parla en concret d’ictus cerebral es fa

referència a una  alteració sobtada de la irrigació de l’encèfal que pot ser a causa d’una



trombosi ,  embòlia  o  hemorràgia  cerebral  i  que  es  caracteritza  per  l’abolició  temporal  o

definitiva de les funcions neurològiques de la zona afectada. 

Algunes de les manifestacions de l’ictus són: pèrdua de consciència, paràlisi muscular, alteració

de la parla i de la visió, entre d’altres. L’ictus cerebral també s’anomena ‘apoplexia ’ (l’accent a la

i), ‘accident vascular cerebral ’ (AVC) o ‘atac de feridura ’.

També s’usa en  música  i fa referència a  l’accent principal al començament i al final  d’una

frase musical.

El 29 d’octubre és el Dia Mundial de l’Ictus, la malaltia que suposa la primera causa de

mortalitat en dones.

• ieisme/iodització

Ieisme i iodització són el mateix fenomen . D’una banda, s’anomena així el defecte consistent

en la pronúncia sistemàtica de i en comptes de ll : [ioc] per ‘lloc’, [ei] per ‘ell’, [iapis] per ‘llapis’.

Tant pot presentar-se en la posició inicial [iapis] per ‘llapis’, com en la posició intermedia [aiau]

per ‘allau’ o final [maragai] i [Sabadei]  per ‘Maragall’, ‘Sabadell’. 

D’altra banda, s’anomena així també el fenomen propi del català oriental, viu a les Balears i a les

comarques  nord-orientals  i  centrals  fins  al  nord  del  Barcelonès,  consistent  a  pronunciar  i el

resultat de l’evolució dels grups C’L, G’L, T’L i LY del llatí vulgar: ‘ull’ (pronunciat ‘ui’) provinent

d’OC(U)LU, ‘poll’ (‘poi’) de PEDIC(U)LU, ‘vell’ (‘vei’) de VET(U)LU. 

• Illes Fèroe

El nom de les illes Fèroe es pronuncia f ǫɛ́ ɾuə (català oriental) i f ǫɛ́ ɾoe (català occidental) .

El Futbol Club Lusitans d'Andorra jugarà contra l'Streymur de les Illes Fèroe en la primera

ronda de la Lliga de Campions. 



• immersió lingüística

Sistema  d’aprenentatge  de  la  llengua  vigent  a  Catalunya.  A  l’escola  catalana,  la  immersió

lingüística ha consistit a convertir el català en llengua vehicular de l’ensenyament, de manera que

la majoria de les matèries s’imparteixen en aquest idioma. 

La immersió garanteix un coneixement suficient de la llengua catalana, encara que els alumnes

parlin altres llengües fora de l’escola.

• immigrants en situació irregular o il·legal

Els immigrants no poden ser titllats d’‘irregulars’ ni d’‘il·legal s’ . En tot cas, estan en ‘situació

irregular ’ o en ‘situació il·legal ’. 

Si es fa servir l’expressió ‘sense papers’, cal no oblidar de dir la primera vegada ‘persones

sense papers’ i, en tot cas, ‘sense papers’ la sego na vegada que s’esmenti . També es pot

dir ‘immigrants clandestins ’.

L’alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha insistit a La Xarxa de Comunicació Local en

la idea d’establir un setge contra els immigrants en situació irregular.

• immersió lleugera o ‘snorkeling’

'Snorkel'  és es nom del tub respirador, no de l'activitat de lleure.

Han  aparegut  sans  i  estalvis  els  dos  joves, de  nacionalitat  alemanya,  que  van

desaparèixer aquest diumenge a la platja d'Altafulla, al Tarragonès, mentre feien immersió

lleugera o 'snorkeling'. 

• *incautar

Per  traduir  ‘incautar ’  en  el  context  de  la  lluita  policial  contra  la  droga,  s’utilitzen  els  verbs

‘comissar ’, ‘decomissar ’, ‘requisar ’ o ‘confiscar ’. 



El conjunt de béns confiscats, comissats o decomissats s’anomena ‘comís ’ o ‘decomís ’.

• indicacions de les hores

Les escrivim amb el format 00.00h (amb un sol punt entre les xifres i sense punt després de la h).

Per exemple: les 9 del matí són les 9h, tres quarts de nou del vespre són les 20.45h, etc. 

També hi establim que el dia va des de les 0.01h fins a les 24h. (Aquest punt és de final de frase,

no de l’hora!)

‘Esports en xarxa’, de dilluns a divendres, de 13h a 14h.

• infinitiu d’obligació o de recomanació

És incorrecte l’ús de l’infinitiu amb valor d’oblig ació o de recomanació . Amb aquest valor,

s’ha d’usar el verb en imperatiu .

No: Per a més informació, trucar al 012.

Sí: Per a més informació, truqueu/truqui al 012.

• infinitiu de recapitulació

És incorrecte començar amb infinitiu frases de reca pitulació o frases prèvies al final d’una

informació.   En aquests casos, cal fer dependre l’infinitiu d’un verb conjugat o canviar l’infinitiu

per una forma conjugada. Els verbs de recapitulació de frases d’infinitiu solen ser: ‘dir ’, ‘afegir ’,

‘remarcar ’, ‘recordar ’, ‘destacar ’, ‘consignar ’, ‘repetir ’, ‘comentar ’, ‘indicar ’, entre d’altres.

Cal recordar, / S’ha de recordar.../  Recordem, finalment, que la Mediterrània s’ha convertit

en la frontera econòmica més desigual del món. 

• instar (una cosa), instar (algú + [a fer / que + or ació])

El verb instar significa ‘demanar amb insistència o de manera formal ’.



La conferència de pau del País Basc insta ETA a abandonar definitivament la violència.

instar (una cosa)

La conferència de pau insta la fi de la violència al País Basc.

instar (algú a fer alguna cosa)

La conferència de pau insta ETA a abandonar les armes.

instar (algú [que + oració])

La conferència de pau insta ETA que abandoni les armes.

• ‘in fraganti’

Quan s’enxampa algú en el moment de cometre un deli cte, una falta o qualsevol  tipus

d’acte que es vol mantenir deliberadament en secret , aleshores es fa servir l’expressió ‘in

fraganti ’ (ja acceptada en català), o bé ‘en flagrant delicte ’. 

En l’àmbit jurídic es poden usar les dues formes, però es prefereix la forma ‘in fraganti’ en l’àmbit

col·loquial.

• IPC (índex de preus de consum)

És l’índex calculat per l’autoritat estadística competent que mesura la variació dels preus dels

productes del cistell de mercat en un període determinat. 

La sigla (IPC) s’escriu sempre en majúscula i es pronuncia [í-pé-sé] , però si es desenvolupa ,

els mots que la componen s’escriuen en minúscula  (índex de preus de consum o al consum).

L’índex de preus de consum (IPC) es va mantenir el mes de febrer a Espanya en el 2%,

segons la dada avançada avui per l’Institut Nacional d’Estadística.



• islam, islàmic, islamista

islam

S’escriu en minúscula.

islàmic, -a

No és sinònim d’‘àrab’.  Hi ha països que no són àrabs i  són islàmics.  Els termes ‘islàmic’  o

‘musulmà’ s’utilitzen per fer referència als seguidors de l’islam en general.

islamista

Terme que designa l’estudiós de l’islam. 

Però també, partidari de l’integrisme musulmà, tot i que és preferible l’ús d’‘integrista islàmic’. 

• israelians/israelites; sirians/siris

Els ciutadans de l’actual Síria s’anomenen ‘sirians’ i els de l’antic poble siri són els ‘siris’. També

Israel fa distinció entre els ciutadans de l’actual país, ‘israelians’, i els de l’antic poble israelita.

Gentilici dels actuals països

sirià, siriana, sirians, sirianes

israelià, israeliana, israelians, israelianes

Antics pobles

siri, síria, siris, síries

(m. i f.) israelita, israelites

S’han escrit molts articles sobre les revoltes a diferents països del món àrab, com Síria,

Líbia i el Iemen, a més de l’etern conflicte al Pròxim Orient entre israelians i palestins.

• -itzacions

Cal  evitar  les  -itzacions :  la  precarització  del  mercat  de  treball,  la  judicialització  de  la  vida

afectiva, la balcanització d’Espanya i la mercantilització dels valors.  Alternatives:

L’augment de la temporalitat laboral.

La resolució judicial dels conflictes afectius o de la mala gestió bancària.

La conversió de les caixes en bancs.



• Ivan Rakitic

El nom d'aquest jugador croat d'origen suís es pronuncia: [ibàn rakítitx].

El Barça ultima amb el Sevilla el fitxatge d'Ivan Rakitic.

J

• Japó, el / Tòquio

Hi ha països, com el Japó, en què l’article no es pot separar del nom .

El gentilici és ‘japonès’/‘japonesa’ o bé ‘nipó’/‘nipona’. La capital del Japó és Tòquio (en català

oriental cal neutralitzar la o àtona [tòkiu ]). El gentilici de la capital nipona és ‘toquiota’  (invariable

en gènere): un toquiota, una toquiota, diversos toquiotes. En català oriental és [tukiòta ], en nord-

occidental [tokiòta ].

El Japó continua acaparant l’actualitat dels mitjans de comunicació.

• Jerez de la Frontera, Xerez i xerès

El municipi de Cadis es pronuncia en castellà: [kheréth de la frontéra ] ([kh]= jota castellana;

[th]=zeta  castellana).  El  Xerez  és  l’equip  de  futbol  de  Jerez  de  la  Frontera;  es  pronuncia

[kheréth ]. 

En canvi, ‘xerès’ és la forma adaptada del castellà ‘jerez’; és el vi blanc originari de Jerez de la

Frontera. Pronúncia: [xərès ], la x com ‘xocolata’ en català central i [txerés], en nord-occidental.

• 'jo' darrere preposició dèbil

Cal evitar en àmbits formals usar 'jo' darrere preposició dèbil, pròpia dels parlars de les Balears.

No: M'ho ha dit a jo.

Sí: M'ho ha dit a mi.

No: Està devora jo.

Sí: Està devora meu.



• Joan Carles I 

S’utilitza la minúscula  a ‘rei’ quan tot seguit va el nom del monarca .  En canvi, la majúscula  a

‘Rei’ quan no s’esmenta el nom  del monarca.

El  rei  Joan Carles  I  ha  demanat  disculpes  per  la  situació  generada arran  del  safari  a

Botswana. El Rei ha fet aquestes declaracions des de l’hospital.

• joguets, juguetes i joguines

El català és una llengua polimòrfica, és a dir, que té diverses maneres de dir la mateixa cosa.

Dels diversos jocs per a nens i nenes en podem dir ‘joguets ’ o ‘joguines ’; també ‘jugueta ’ o

‘juguetes ’ (a les Illes Balears).

Els nens i les nenes que hagin fet bondat tindran joguets portats pels Reis.

• jiaodoushi 

La traducció literal seria ‘guerrer a peu’ o ‘guerrer d’un sol peu’. Es tracta d’un esport de combat

d’origen xinès practicat entre dos contendents, que consisteix a lluitar mantenint-se dret sobre un

únic peu fins a fer caure el contrari o fer-lo fora de l’àrea de combat.

K

• khaima

La forma ‘haima ’ ha estat desestimada . La j de la transcripció al castellà (jaima) de la paraula

àrab, en català s’escriu kh , tal com ho fan el francès i l’anglès. La pronunciació ha de ser pròxima

a una h aspirada  i no pas a la j castellana.

La khaima del Fòrum de les Cultures va guanyar un premi FAD.



• kHz i dB

La unitat de mesura que equival a 1.000 hertzs és el kilohertz  o quilohertz . El símbol és kHz.

El símbol de decibel és dB .

• Kielce (Polònia), Kiel (Alemanya)

La pronuncia del nom de la ciutat polonesa (Kielce)  i de l'equip d'handbol és [kièltse], amb e

oberta i ts. El nom de la ciutat alemanya (Kiel) i de l'equip d'handbol és [kil].

El Barça d'handbol debutarà a la final a quatre de la Lliga de Campions contra el Kielce

polonès. A més, aquest matí s'ha fet el sorteig dels emparellaments, que han deixat un duel

alemany en l'altra semifinal entre l'Hamburg i el Kiel.

• Kíev

La forma tradicional catalana de la capital d’Ucraïna és Kíev, i no pas ‘Kíiv’ o ‘Kyïv’. En català

oriental es pronuncia [kíəf] i en occidental, [kíef ].

• Knesset, la

El Parlament israelià s’anomena la Knesset [knéset] (les e tancades i la s sorda ).

L

• l velar

La pronúncia adequada de la l velar és un tret distintiu de la llengua catalana en tot el domini

lingüístic. 



Tot i això, el català oriental i el català occidental es diferencien pel fet que a l’oriental tota l és

velar  en qualsevol posició amb diversitat  en el grau de velarització,  i  al  català occidental els

parells [l]~[ǻ] són parells al·lòfons i depenent de la posició de la l al mot és un o altre al·lòfon.

• La Bruixa d’Or

El nom del club de bàsquet de Manresa és La Bruixa d'Or . 'La Bruixa d'Or' escrit amb majúscu-

les, ja que és el nom del patrocinador. No es posa ‘Manresa’ per ordres del patrocinador.

Aquesta  setmana  La  Bruixa  d’Or  disputarà  el  primer  partit  oficial  de  la  temporada

2013/2014.

• La Xarxa de Comunicació Local

La x de ‘La Xarxa’ s’ha de fer diferent en català nord- occidental i en els parlars orientals.

En català nord-occidental: la  x sona com la tx de ‘cotxe’. En el central, la  x es fa més suau, la

llengua no toca el paladar.

Independentment de com sigui el logotip de La Xarxa, tant en la denominació completa com en la

incompleta, el nom s’escriu en majúscula excepte la preposició ‘de’: La Xarxa de Comunicació

Local, La Xarxa.

• làtex

Prové del llatí: ‘laticis’, que vol dir ‘licor’ o ‘líquid’; és el nom que rep el suc lletós que flueix de les

ferides o incisos d’algunes plantes, com el cautxú. En català oriental, cal pronunciar neutra la

e de ‘làtex’. En català occidental la e és tancada.

• legionel·losi

Distingim entre la malaltia, legionel·losi, del bacil que la provoca, legionel·la. Per tant, no hem de

dir *'brot de legionel·la', sinó 'brot de legionel·losi.



S'ha detectat un brot de legionel·losi a Sabadell. 

• lemes i consignes

S’escriuen en cursiva o entre cometes simples.  

A banda dels lemes, en les manifestacions se sol cridar en contra o a favor d’alguna cosa. En

aquest  cas,  les  escridassades es  consideren  citacions.  I  les  ci tacions  s’escriuen  entre

cometes dobles.

El lema conjunt de la marxa és “Per la llibertat, per a la derrota d’ETA”.

• lideressa

Esperanza Aguirre és coneguda amb el sobrenom de ‘lideressa’. Els sobrenoms populars o els

inventats pels mitjans de comunicació s’escriuen en  minúscula i entre cometes .

Les dues s, pròpies de molts oficis femenins (‘jutgessa’, ‘advocadessa’, ‘mestressa’) tenen un so

sord [s] i no sonor [z]. Per tant, no pot sonar [lidərèza].

La presidenta de la Comunitat de Madrid,  Esperanza Aguirre, deixa tots els càrrecs. La

lideressa no ha aclarit els motius de la decisió.

• Liechtenstein

Aquest petit principat europeu es pronuncia [líhtenstain].

Liechtenstein investiga Pujol per blanqueig de capitals.

• *liquidesa

El mot correcte és ‘liquiditat’, i no *‘liquidesa’.  La ‘liquiditat’ és la qualitat d’un bé o un actiu

financer fàcilment convertible en diner efectiu.



L’enfonsament borsari del banc britànic Northern Rock fa dies que té dificultats de liquiditat

a causa de la crisi de les hipoteques d’alt risc als EUA.

• litxi 

És un arbre de la família de les sapindàcies  (‘Litchi sinensis’),  de proporcions mitjanes , de

fulles arrodonides, lluents i coriàcies, i fruits en raïm, esfèrics i vermellosos, la polpa dels quals,

blanca i saborosa, és consumida, fresca o en conserva, com a fruita de taula sobretot a l’Orient. 

• llavar

En català es pot dir ‘llavar ’ per ‘rentar ’ (s’usa a la Franja de Ponent i al País Valencià).

• Lleida

La e de Lleida és tancada i no oberta: ll[é]ida. Altres paraules amb e tancada: més, cent, cec,

seu (possessiu). En els topònims, pronunciem les vocals tòniques res pectant la pronúncia

local: Andorra (amb o oberta), Berga (amb e tancada), Manacor (amb o oberta), Vandellòs

(amb o oberta), Lleida (amb e tancada), etc.

El Lleida Esportiu pot entrar a la zona de promoció d'ascens si guanya el partit d'aquest

cap de setmana contra el Llevant.

• lleis

Els noms propis s’escriuen en majúscula ,  i  els de les lleis  (i  els de la normativa de rang

superior) no en són una excepció. 

Ara bé, en l’àmbit dels  mitjans audiovisuals s’utilitza el que s’anomena un  coreferent (una

forma periodística de designar el mateix que el nom  propi).  Així doncs, la Llei 14/2006 , del

27 de juliol, de modificació del text refós de les lleis 15/1985, de l’1 de juliol, 6/1989, del 25 de

maig,  i  13/1993, del  25 de novembre,  de caixes d’estalvis  de Catalunya,  aprovat  pel  Decret

legislatiu 1/1994, del 6 d’abril és, de fet, la llei de caixes d’estalvis de Catalunya . 



En català només s’usa majúscula inicial  per als  nom s de lleis  i  de normativa  de rang

superior.  

Són coreferents:

la llei de pressupostos

la llei de dèficit zero

la llei d’estrangeria

el decret de sequera

la llei de la memòria

la llei de dependència

la llei d’igualtat

la llei contra la violència de gènere

El coreferent no és un nom propi i, per tant, s’ha d’escriure en minúscula.

• Llevant Les Planes

El nom de l’equip de futbol de Sant Joan Despí és Llevant Les Planes .

El Llevant  Les  Planes no  ha  pogut  puntuar  contra  un  València  que  segueix  en  línia

ascendent i es consolida a la zona alta de la classificació.

• llum verda

L’expressió correcta és donar  (o tenir ) llum  verda , que vol dir ‘donar (o tenir) llicència per fer

una cosa ’. 

L’expressió *’donar llum verd’ és, per tant, incorrecta en català.

El govern català ha donat llum verda al projecte del desdoblament de l’Eix Transversal entre

Cervera i Riudellots de la Selva.

• LOMCE

Sigla de la llei orgànica per a la millora de la qualitat educa tiva  que es pronuncia [lómse] i

no pas [lómce] amb la c castellana. 

Altres casos amb c: ACB, BBC, CBS, CD, CEO, CEOE, CIA, CiU, ICE, PSC, UCI, ONCE.



• Lujniki

La pronúncia del nom de l’estadi de Moscou és [lushníki ]. No farem servir la grafia *Luzhniki.

Els blaugranes s’enfronten a l’Spartak de Moscou a l’estadi Lujniki.

M

• macro- i mega-

El prefix grec ‘mákros’,  que vol  dir ‘gran’,  es troba a mots com ara:  macrojudici,  macrofesta,

macroestructura, macropolígon, macrocosmos, macroeconomia... 

En català central,  cal neutralitzar la o final  del prefix: [makru ]. En català nord-occidental,  cal

pronunciar la o tancada : [makro ].

Pel  que fa al  prefix  mega-,  que prové de ‘mégas’  i  que també vol  dir  ‘gran’,  en central  es

neutralitza  la  e inicial : megàfon,  megàlit,  megalocèfal,  megalòman,  megalòpoli,  megacèfal,

megacefàlia, megatona, megafonia.

No es neutralitza , en canvi, megabyte. En català nord-occidental, el prefix mega- es pronuncia

amb e tancada.

• magrebí/magribí

Tant es pot dir ‘països del Magrib ’ com ‘països del Magreb ’, encara que la forma preferent és

‘Magreb ’. Així mateix, es pot dir ‘magribí ’ o bé ‘magrebí ’, però la forma preferent és ‘magrebí ’.

‘Magreb’ és la denominació àrab del nord-oest de l’Àfrica. En sentit estricte comprèn el Marroc,

Algèria i Tunísia. En sentit ampli, inclou també Mauritània, Líbia i el Sàhara.

• majúscules i minúscules en els noms d’institucions i càrrecs

Els noms dels càrrecs es posen en minúscula; el departament o institució, en majúscula, i el nom

de programes i diaris s'escriuen entre cometes simples.



Francesc Pena, conseller delegat de la XAL

Anton Costas, president del Cercle d'Economia

Esther Minguell, directora del programa 'El cercle virtuós'

Sergi Saborit, cap d'Economia del diari 'Expansión'

Marc Solsona, alcalde de Mollerussa

Ares Escribà, directora d'Informatius de Lleida TV

• majúscules i minúscules en els noms propis d’empres a i associacions

Sovint la tipografia dels logotips d’empreses no es correspon amb l’ús ortotipogràfic que s’ha de

fer en els textos escrits.

Logotip empresa    Nom a usar en textos (Twitter, notes de premsa, blogs, etc.)

“la Caixa” La Caixa

IBERDROLA Iberdrola

grupoGodó Grupo Godó

pimec PIMEC

endesa Endesa

Normalment se’ls tracta com a noms propis o sigles,  motiu pel qual es transformen.

PIMEC demana al govern espanyol que no exigeixi una reducció del deute dels proveïdors

per accedir al pla de pagament.

• Mali

El gentilici de Mali és ‘malià ’, ‘maliana ’, ‘malians ’, ‘malianes ’.

Els malians aproven una nova constitució després del cop d’estat del 22 de març.



• mallot rosa / ‘maglia rosa’

‘Mallot rosa ’ és en italià ‘maglia rosa ’. El grup gl  en italià es pronuncia com la ll  catalana.

El català Joaquim ‘Purito’ Rodríguez manté un dia més el mallot rosa de líder a la general al

Giro d’Itàlia de ciclisme.

• màquina llevaneu / màquines llevaneu

El plural és ‘màquines llevaneu ’ (i no *‘màquines llevaneus’). També es pot dir ‘la llevaneu ’, i

aleshores l’adjectiu fa funció de substantiu i fa el plural: ‘les llevaneus’.

Les llevaneus han actuat ràpidament a les carreteres del Bages.

• Mancomunitat

La pronúncia en català central és neutralitzant la o [u] : [mankumunitat]

En català nord-occidental és: [mankomunitat].

Fa cent anys es va constituir la Mancomunitat de Catalunya.

• marbellí/marbellina

El gentilici de Marbella és ‘marbellí’, ‘marbellina’. En català oriental s’ha de neutralitzar les e i a

àtones . 

La marbellina Isabel Pantoja, detinguda per l’’operació Malaia’.

• mares de la plaça de Mayo

En català es parla de les ‘mares de la plaça de Mayo’. La part comuna és ‘mares de la plaça’,

per això es tradueix, en canvi, es deixa en castell à ‘Mayo’.



• Margaret Thatcher

El cognom de la Dama de Ferro es pronuncia [thàtx ər], th com la zeta castellana.

• massa

És una partícula invariable que vol dir ‘excessiu/iva’, ‘e xcessivament’ . En frases negatives

no s’ha de confondre amb ‘gaire’.

Si dorm vuit hores, no dorm pas massa: és el que recomanen els metges.

• matx fratricida

Com a substantiu, vol dir ‘persona que ha mort el seu germà o la seva germana’. 

I com a adjectiu, ‘que causa o pot causar la mort d’un germà o d’una germana’ i ‘que oposa els

membres d’una mateixa comunitat’: guerra fratricida, lluita fratricida, odi fratricida.

Nadal  i  Robredo es juguen continuar a la  Copa Masters de Xangai.  Els  dos espanyols

necessiten  la  victòria  per  aspirar  a  les  semifinals,  motiu  pel  qual  es  parla  de

competició/matx/partit fratricida. 

• membre, un (*una membre)

La paraula ‘membre’ és masculina, encara que faci referència a dones; i ‘persona’ és femenina,

encara que faci referència a homes (no diem *un persona, i tampoc *una membre).

No: Una membre del partit, les membres del partit.

Sí:  Un membre del partit, els membres del partit.

L'Ajuntament de Vic, perquè un membre d'Unitat Contra el Feixisme i el Racisme d'Osona

ha presentat una moció per denunciar Plataforma per Catalunya per racisme.



Si es vol posar de manifest que era una dona la que va fer la proposta, perquè sigui rellevant, es

pot dir 'una representant', ja que aquest substantiu admet doble gènere.

• mentre, mentre que, mentrestant

mentre (conjunció temporal)

Valor temporal, en accions simultànies, que significa ‘durant el temps en què ’: Mentre jo tallo els

tomàquets a daus, tu pela la ceba.

Valor condicional, que significa ‘suposant que, posat el cas que, si ’: Mentre això sigui així, pots

comptar amb nosaltres.

*‘mentres ’ no és correcte  en català.

mentre que

Per indicar ‘contraposició entre dues accions ’: El govern espanyol exigeix que les comunitats

autònomes  redueixin  el  dèficit  a  l’1,5%,  mentre  que  algunes  comunitats  en  demanen  la

flexibilització.

mentrestant (adverbi temporal)

Vol dir ‘durant el temps en què s’esdevé una cosa ’. Sempre funciona sol i en relació amb una

acció paral·lela i ja enunciada: Jo tallo els tomàquets a daus. Mentrestant, tu pela la ceba.

Incorrecte per enllaçar elements sense que hi hagi un vincle entre les accions simultànies :

El president del Barça, Sandro Rosell, va assegurar ahir a Figueres, que el nou entrenador,

Tito Vilanova, ho farà molt bé. Pel que fa als fitxatges, el club continua valorant-ne de nous

(o bé, el club no n’ha tancat encara la llista, etc...).

No: Mentrestant, l’àrea esportiva del club continua treballant en possibles fitxatges.

• mercaderia sensible

És mercaderia sensible la que a causa de la pròpia naturalesa es malmet ràpidament i té perill de

ser inaprofitable en cas de sinistre o dificultats en el transport. En castellà s'anomena mercancía

perecedera.



A causa del boicot rus als productes agraris i ramaders europeus, es demanen mesures 

d'urgència per a la mercaderia sensible.

• *mercadillo

És un castellanisme que cal evitar . Propostes:  mercat setmanal, mercat ambulant, mercat

de carrer.

• Mersin, Turquia

El nom d’aquesta ciutat turca es pronuncia [mèrsin] . 

Als Jocs del Mediterrani de Mersin, a Turquia, dos esportistes catalans han aconseguit

medalla en la competició de gimnàstica: el sabadellenc Rubén López i el mataroní Javier

Gómez. 

• mesa, taula

mesa

Conjunt  de persones que presideixen o bé dirigeixen alguna cosa:  mesa electoral,  mesa del

Parlament, mesa de Batasuna...

taula

Associacions, entitats, partits polítics, etc. que, en condicions d’igualtat i sense presidir ni dirigir a

ningú,  dialoguen,  negocien,  pacten,  prenen acords:  una taula de negociacions,  una taula de

diàleg, una taula de partits, la Taula de Defensa de l’Avellana, la Taula d’Ajuria Enea...

• metropolitana

En  general,  en  català  central  cal  neutralitzar  les  o en  posició  àtona .  Per  tant,  cal  dir

[mətrupulitán ə].  Aquest principi  general té algunes  excepcions, per exemple, en el cas de

mots  compostos  o  determinats  prefixos :  portaveu  [pòrtaveu],  homosexual  [òmusexual],

postoperatori [pòstuperatori].



En general, val a dir que en català nord-occidental no es neutralitza la  o, excepte en una llista

tancada de mots com: Joan [juan], conill [kunill], cobert [kubert], govern [gubern], etc.

El Parlament aprovarà aquesta tarda la llei sobre l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

• Mèxic

La pronúncia de Mèxic és [mèksik ], [k] i [s] sordes .

• Michelin

Aquest nom propi es pronuncia [mishelèn ].

Avui es fa el repartiment d’estrelles culinàries en la gala anual de La Guia Michelin 2013. 

• Mississipí

El nom d’aquesta ciutat deltaica s’escriu ‘Mississipí’, per tant, dues s, és una paraula aguda.

L’assassinat de tres defensors dels drets civils de la comunitat negra per propugnar el dret

al vot el 1964 va inspirar la pel·lícula Crema Mississipí. 

• Mogadiscio

La seva pronúncia és [mogadíxo ].

• Moisès Broggi

La pronúncia del nom és: [mujzèzβrògi ]. 

Ha mort el cirurgià Moisès Broggi. Creu de Sant Jordi i Medalla d’Or de la Generalitat, se’l

considera un símbol en la professió mèdica i tot un referent de la lluita antifranquista.



• Mònaco i Montecarlo

En cas que hi hagi versió catalana, el nom dels top ònims estrangers es diu en català. És el

cas de ‘Mònaco’, en què cal neutralitzar la segona o en u, però no és el cas de ‘Montecarlo’, en

què les dues o sonen [ó]. No s’ha d’usar la forma 'Mònegue'.

Ja han començat els entrenaments lliures del Gran Premi de Fórmula 1 de Mònaco, que es

disputa al circuit de Montecarlo.

• Mont-

El català nord-occidental i valencià pronuncia [o] la o del prefix Mont-.  

Però en els parlars orientals, d’una banda, es pronuncia [o] la  o dels següents topònims amb

Mont-: Montsant, Montmeló, Montpeller, Mont-ras. I de l’altra, es pronuncia [u] la o dels següents

casos: Montserrat, Montseny, Montsià, Montcada i Reixac, Montornès del Vallès.

• Montblanc

La pronúncia en català central és amb u. En català nord-occidental és amb o.

Avui comença 'Matins en xarxa' , un programa que compta amb la participació directa de

16 emissores, entre les quals hi ha Ràdio Montblanc .

• Montpeller

És la capital del departament d’Hérault i de la regió administrativa del Llenguadoc-Rosselló. Es

pronuncia [mump əllé ] en el central i [mompellé ] en el nord-occidental. La forma ‘Montpelier’ fa

referència a una ciutat dels Estats Units d’Amèrica.

L’Espanyol s’enfronta al Montpeller, campió de la Lliga francesa, a Cornellà-el Prat.



• mosso / mossa d’esquadra

Cal distingir entre mosso d’esquadra, quan és un home, i mossa d’esquad ra, quan és una

dona .  La  distinció  de  gènere  s’aplica  en  general  a  totes  les  professions:  ‘jutge’/‘jutgessa’,

‘alcalde’/‘alcaldessa’,  ‘metge’/‘metgessa’,  ‘tinent  d’alcalde’  /  ‘tinenta  d’alcaldessa’,

‘patge’/‘patgessa’, etc. Tot i això, hi ha alguns casos en què hi ha una única forma per al masculí i

per al femení, com per exemple en ‘peó’.

El conseller d’Interior ha demanat disculpes per l’absència de dones en la primera promoció

dels Mossos d’Esquadra i ho ha qualificat d’error històric esmenat.

• Mozart

Es pronuncia [mótsart ].  La  z sona [s]  (sorda, com la de  rossa,  fossa,  ossa,  caça,  etc.) i  no

sonora (com la de rosa, fosa, casa, etc.).

S’estrena ‘Don Giovanni’ de Mozart al Festival Castell de Peralada, a l’Alt Empordà.

• multivalent/polivalent

Totes dues paraules són correctes i equivalents en català. 

Un periodista  multiplataforma és  el  periodista  de t elevisió  que s’ocupa,  entre  d’altres,

d’enregistrar, redactar, editar i locutar les notíc ies.  És a dir, és un periodista multivalent o

polivalent. 

• munió, infinitat, fotimer, etc.

Hi ha diverses expressions per expressar quantitat , encara que no totes són intercanviables:

una colla de

una munió de

un gran nombre de

un munt de

una infinitat de

un seguit de

un feix de

un fotimer de

un enfilall de

un pilot de

una pila de

un piló de

un cabàs de

un bé de Déu de

un sens fi de

un xàfec de



un diluvi de

un desfet de

un devessall de

un flux de

un torrent de

una rècula de

una tracalada de

un pet de

un reguitzell de

un ventall de

una carretada de

un eixam de

Una munió d’estudiants i farmacèutics es manifesten contra les retallades del govern.

• Muntanyesa i Munta, La

La Muntanyesa és un equip de futbol català fundat el 1927 a Barcelona, al districte de Nou Barris.

Escrivim: La Muntanyesa, La Munta

Pronunciem: a la catalana, amb u i s sonora

No fem servir: La Monta, La Montañesa

N

• Nadal / Nadals, nadals

Com a nom de festa (igual que Pasqua), no té plural.

Com se’t presenta el Nadal?, Que tingueu un bon Nadal!, On passareu el Nadal?

Però: Els nostres tres últims nadals no han estat gaire alegres.

• nacionalitat en els successos

En  els  successos  només  indiquem  la  nacionalitat  quan  la  informació  és  rellevant  per  a  la

comprensió de la notícia, quan no ho és, l’evitem per no estigmatitzar col·lectius .

En un cas de parricidi a Barcelona un noi (equatorià) ha matat presumptament la seva mare

aquesta matinada.



• negre/negra: racisme en el llenguatge

El terme ‘negre’, ‘negra’ sol ser innecessari i  discriminatori en un text com ‘un negre roba un

cotxe’... En aquest cas, evidentment, tampoc no són adequades expressions com ‘un home de

raça negra’ ni eufemismes com ‘una persona de color’. 

De vegades és rellevant dir si la persona té una característica identificadora que la fa singular en

el context: la primera dona ministra d’un país, el primer president de la Generalitat d’origen no

català, entre d’altres. 

No  s’ha  de  mencionar  que  una  persona  és  negra  fora  que  constitueixi  un  element

important de la informació .

Lewis Hamilton serà el primer pilot de raça negra que disputarà un mundial de Fórmula 1.

• neo- i nou-

El prefix neo- ve del grec ‘néos’, que significa ‘nou’, ‘recent’ i ‘darrer’. Habitualment s’usa en mots

com ‘neollatí’, ‘neoclassicisme’, ‘neoliberal’, ‘neonazi’… La o de neo- no es neutralitza en català

central. 

Cal tenir en compte que en català també hi ha el prefix nou- que significa ‘de nou’, ‘recentment’.

Habitualment s’usa en mots com ‘nounat’, ‘nouvingut’, ‘noucasat’...

• Neymar

El nom del jugador de la selecció 'canarinha' Neymar da Silva Santos Júnior és una  paraula

aguda , es pronuncia amb accent a la 'a' [neimàr] .

• nissaga

‘Nissaga ’, al costat de ‘saga ’.

Divendres arriba als cinemes la tercera entrega de la nissaga de terror REC.



• nivell / a nivell de

El nivell indica un ‘grau d’elevació ’, en sentit real o figurat .

El nivell de recerca a Catalunya supera els estàndards europeus.

La locució *‘a nivell de ’ és incorrecta  i s’ha de substituir per expressions com: ‘a escala ’, ‘en

l’esfera ’, ‘en l’àmbit ’, ‘en l’òrbita ’, ‘en el camp ’, ‘en el pla ’, ‘en l’espai ’, ‘en el terreny ’, ‘en el

territori ’, etc., a vegades amb article, a vegades sense.

Les lleis mediambientals en l’àmbit europeu són molt més estrictes.

Sovint es pot eliminar o substituir per un adverbi acabat en -ment  o preposicions: ‘entre ’, ‘per ’,

‘per a ’, etc.

No: Com es pot utilitzar Internet a nivell de recerca?

Sí: Com es pot utilitzar Internet per a la recerca?

No: A nivell intern hi ha molt de malestar. 

Sí: Internament hi ha molt de malestar. 

• Nobel

No té cap accent gràfic, per tant, la síl·laba tòni ca és la segona , ja que és una paraula aguda.

En català oriental  cal neutralitzar la o [u]: [nubèl ].

• nombres

Remarques respecte de la pronúncia dels nombres :

� Diem un  i no u quan parlem de resultats esportius  (Madrid 1-Bayer 0).

� Diem dos  per al femení en el català occidental  i dues  en el central .

� Pronunciem [kua]  i no [ku] el dígraf qu  dels nombres del 40 al 49.

� Pronunciem [se-xan-ta]  i no [xixanta] o [xexanta] els nombres del 60 al 69.

� La t de  vint  no es pronuncia  a  vint, però es pronuncia quan la paraula següent és un

nombre: vint-i-u, vint-i-dos...



� La t de cent  no es pronuncia a cent , ni en els combinats cent u , cent onze .

• nominalitzacions

La  nominalització  és  el  procés  pel  qual  es  transformen  en  substantius  paraules  d’altres

categories :  verbs,  adverbis,  adjectius,  etc.  Per  exemple,  de  ‘comunicar’,  fem ‘comunicació’.

Aquest recurs és correcte, però convé no abusar-ne , perquè enfarfega el text. En canvi, l’ús de

verbs fa que la frase esdevingui àgil i clara.

Comunicar i sensibilitzar són eines bàsiques de solidaritat i cooperació. 

• noms col·lectius singulars: concordança amb el verb

En la  llengua  podeu  trobar  noms  col·lectius  singulars:  accionariat,  banda,  equip,  matrimoni,

parella, grup, plantilla, professorat, veïnat, ramat…

Quan el subjecte és un nom col·lectiu singular, es pot fer la concordança del verb en singular o

en plural, seguint la idea de plural que expressa el nom col·lectiu.

‘Connectats’ és un programa fet per un grup de joves que reflexionen/reflexiona sobre la

realitat d’una societat diversa i integradora.

• nord-americà

Als compostos amb nord i sud la d sona [t] en tot el domini lingüístic català : [nǤrtəməɾiká]

(or.) i [nǤrtameɾiká] (occ.). 

Altres  casos:  sud-americà,  nord-occidental...  També es  pot  utilitzar  l’adjectiu  ‘estatunidenc’  i

‘estatunidenca’. 

El vehicle espacial 'Curiosity' ja ha enviat les primeres imatges de Mart a la NASA, l’agència

espacial nord-americana.



• nòria

Aquesta paraula no està recollida en el diccionari normatiu, però  s’accepta en els mitjans de

comunicació . La forma normativa és ‘sínia’. 

El Parc d’Atraccions del Tibidabo tindrà nòria a final d’any.

• Nou Hampshire

Es tradueix  el nom d’aquest estat del Estats Units; es pronuncia [nou hàmsh ər]. La capital és

Concord [còncort ].

• número/nombre

número

Pot significar ‘nombre  (concret ) amb què una persona o cosa es designada dins d’una sèrie o

col·lecció’: número de la loteria, viu al número 9, Messi duu el número 10.

nombre

Sinònim de ‘quantitat ’ (‘el nombre d’estàtues’,  ‘el nombre d’aturats’,  ‘el nombre d’assistents’):

L’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, estudia reduir el nombre d’estàtues humanes a la Rambla.

O

• obligar (algú) a fer (alguna cosa)

El verb ‘obligar’ necessita la preposició a abans del verb .

Un incendi en un pis de l’Hospitalet de Llobregat ha obligat els veïns a desallotjar l’edifici. 

• olimpíada, Jocs Olímpics

Hi ha una diferència entre ‘olimpíada ’ i ‘Jocs Olímpics ’. 



Històricament  una  olimpíada  era  el  ‘període  de  quatre  anys  que  començ ava  amb  la

celebració  d’uns  Jocs  Olímpics  i  finalitzava  amb  l’ inici  dels  següents’ .  ‘Olimpíada ’ és

esdrúixola, per tant l’accent recau en la i. Tot i que en els diccionaris trobem que ‘olimpíada’ és

sinònim de ‘Jocs Olímpics’, en l’àmbit dels esports mantindrem la diferència.

Els Jocs que determinen el començament d’una olimpíada són els d’estiu, no els d’hivern.

Avui comencen oficialment els Jocs Olímpics de Londres 2012.

• olor de

L’expressió correcta és ‘olor de’ i no *‘olor a’: olor de cremat, olor de pi cremat ...

A Catalunya se sent olor de cremat a causa del gran incendi de l’Empordà.

• Onze de Setembre

S’escriu amb majúscula , també podeu escriure 11-S, o bé la Diada . El nom correcte és Rafael

Casanova  Comes  (ni  Casanovas,  ni  Casasnovas,  etc.).  En  una  locució  formal,  s’ha  de

pronunciar: [or.] rəfəelkəzənoβə  i [occ.] rafaelkazano βa.

L’Onze de Setembre, festa nacional de Catalunya, commemora la derrota catalana davant

l’exèrcit borbònic el 1714.

• opa

És el mot derivat de la sigla OPA, i significa oferta pública d’adquisició , és a dir, una oferta de

compra d’accions, pública i indiscriminada, amb la finalitat d’adquirir una participació majoritària

en una societat.

Guerra d’opes per aconseguir el control d’Endesa.



• operacions policials i militars

Cal traduir al català el nom de les operacions dels  cossos policials i militars, entre d’altres.

A  més,  s’escriuen  entre  cometes  simples:  ‘operació  Llebrer’,  ‘operació  Malaia’,  ‘operació

Nècora’,  ‘operació  Pretòria’,  ‘operació  Tempesta  del  Desert’,  ‘operació  Guineu  del  Desert’,

‘operació  Vespa’.

Quan impliquen una investigació judicial, s’anomenen també cas : ‘cas Pretòria’, ‘cas Nècora’... Hi

ha excepcions.  En el  ‘cas Gürtel’  (que en alemany vol  dir  correa i  fa referència  al  nom del

principal implicat, Francisco Correa), és volgut el fet de mantenir el nom en alemany. 

Quan s’usen paraules d’argot en el nom de les operacions, el més recomanable és no traduir:

‘operació Guateque’, ‘operació Chuleta’. La paraula ‘operació ’ sempre va en minúscula . 

L’atleta ha estat detinguda en el marc de l’anomenada ‘operació Llebrer’.

• orde / ordre

un orde

En masculí és la societat de persones unides per una regla comuna o una distinció honorària:

Reial Orde del Mèrit Esportiu, un orde militar, l’orde del Císter.

un ordre

En masculí fa referència a la successió o disposició fixada d’una cosa: l’ordre alfabètic.

una ordre 

En femení es tracta d’una instrucció: les ordres d’un sergent, una ordre d’allunyament, una ordre

de pagament.

En protesta per l’adhesió de Palestina a la Unesco, Israel ha donat l’ordre de suspendre la

transferència dels diners dels impostos que li corresponen a l’Autoritat Nacional Palestina.

• Oscars, els

Oscars : [òscars], sense accent gràfic . 



En general, es diu el plural: els Oscars, cerimònia d’entrega dels Oscars; però: els premis Oscar

o ha guanyat un Oscar.

La nit dels Oscars : Nit en què se celebra la cerimònia dels Oscars (‘ceremònia’ és incorrecte).

Millor pel·lícula de parla no anglesa . En canvi, no es pot dir ‘millor pel·lícula estrangera’.

Oscar al millor x, Oscar a la millor x, Oscar als m illors x : Aquesta és la manera d’anomenar

els premis. Exemples: Oscar a la millor pel·lícula, Oscar al millor actor.

Acadèmia de les Arts i  les Ciències Cinematogràfiqu es de Hollywood :  Qui concedeix els

Oscars. Si s’utilitza només ‘Acadèmia’, s’ha d’escriure en majúscula.

Teatre Kodak  (Los Angeles [lozàngeles], Califòrnia): Teatre on es lliuren els premis.

Nominar : Aquesta pel·lícula ha estat nominada per al premi a la millor banda sonora.

Nominació : Aquesta pel·lícula té dues nominacions per als Oscars.

Premis

‘Premi’ en minúscula  perquè és genèric; és a dir, no forma part de la denominació del premi. Els

premis Oscar.

actor

actor de repartiment 

actriu

actriu de repartiment

cançó original 

curt documental 

curtmetratge 

curtmetratge d’animació

direcció

direcció artística

documental

efectes especials

fotografia

guió adaptat

guió original

maquillatge 

muntatge

muntatge de so

música original

pel·lícula

pel·lícula d’animació

pel·lícula de parla no anglesa

so

vestuari

• ‘outlet’, es tocs, oportunitats, gangues, saldos

Al costat de centre comercial d’‘outlets’  o botiga d’‘outlets’  podem dir, i de manera preferent: 



botiga o centre comercial d’estocs

botiga o centre comercial d’oportunitats

botiga o centre comercial de gangues

botiga o centre comercial de saldos

botiga o centre comercial de fàbrica

En cas d’usar la paraula ‘outlet’, la pronúncia és [áwtlet] i s’escriu entre cometes simples.

Viladecans,  al  Baix  Llobregat,  acollirà  un  gran  centre  comercial  d’estocs  de  roba  de

primeres marques internacionals, que promou el grup Neinver. 

• ovella, xai, corder, be i anyell

Hi ha una  diferència entre ‘ovella’,  d’una banda, i  ‘xai’,  ‘c order’,  ‘be’  i  ‘anyell’,  de l’altra .

L’‘ovella’ és el mamífer remugant, mentre que l’‘anyell’, el ‘xai’ o el ‘corder’ (segons els indrets de

Catalunya) és el fill de l’ovella fins a l’edat d’un any, aproximadament. La carn de be / xai / corder /

anyell pot ‘llanejar ’, que vol dir que la carn té un cert regust de llana. 

P

• pàdoc

En l’àmbit dels esports del motor, el ‘pàdoc ’ és la zona del circuit on es concentren els vehicles de

transport dels participants i els serveis d’assistència tècnica.

• països amb article

Alguns noms de països que han de dur article per força , ja que forma part del nom:

l’Afganistan

l’Aràbia Saudita

l’Azerbaidjan

el Brasil

el Canadà

la Costa d’Ivori

l’Equador

els Estats Units

el Gabon

la Gran Bretanya

l’Índia

l’Iran

l’Iraq

el Japó

el Kazakhstan

el Kirguizistan

el Kurdistan

el Líban

el Marroc

el Níger

el Pakistan

el Panamà

el Perú

el Paraguai

el Quebec

la República Txeca

el Senegal

el Sudan



l’Uruguai

l’Uzbekistan

el Txad

el Turquestan

el Turkmenistan

el Tadjikistan

el Vietnam

la Xina

• Països Baixos, els

‘Els Països Baixos’ és el  nom d’un estat, al qual també es pot referir com a ‘Holanda’ . Però

Holanda, tot i ser la denominació habitual en l’ús corrent, és de fet una regió dels Països Baixos. 

També cal tenir en compte que no és sinònim de ‘Benelux’ .

Gentilici:  neerlandès,  neerlandesa,  neerlandesos,  neerlandeses  //  holandès,  holandesa,

holandesos, holandeses

Capital: Amsterdam, tot i que la seu del govern i del Tribunal i la cort és la Haia . 

Llengua oficial: neerlandès.

• Panathinaikos

L’accent va a l’última síl·laba.

El Panathinaikos és un dels possibles rivals del Barça als quarts de final de l’Eurolliga.

• Papa/papa

Escrivim en minúscula la paraula ‘papa’ si després esmentem el nom concret del pontífex: el papa

Benet XVI. En majúscula la paraula ‘papa’ si no en concretem el nom: el Papa. És el mateix criteri

que fem servir per al ‘Rei’: el rei Joan Carles I o bé el Rei.

• papa Francesc

La pronúncia del nom del papa Francesc, Jorge Mario Bergoglio, és: [khórkhe màrio bergóglio] (kh

és el so de la jota castellana). 



Al dir que és llatinoamericà (i  no sud-americà), es posa de manifest l’origen cultural,  més que

geogràfic. Pel que fa a les majúscules i minúscules, escrivim ‘el Papa’, però ‘el papa Francesc ’.

El nom que adopten els papes en el seu pontificat e s diu en català. El nombre es llegeix com

un ordinal fins al X i com un cardinal a partir de l’XI : Joan XXIII (Joan vint-i-tres), Joan Pau II

(Joan Pau segon), Benet XVI (Benet setze). En el cas del papa Francesc, no cal posar l’ordinal

perquè és el primer, per tant, no es diu Francesc I .

• parella en semiconvivència / ‘living apart together  couple’

Farem servir la forma catalana parella en semiconvivència per traduir els conceptes 'living apart

together couple' i 'living along together couple'.

Una  parella  en  semiconvivència  és  una  parella  estable  en  què  els  dos  membres  decideixen

compartir un projecte de vida en comú sense viure a la mateixa llar. 

• participar en / de

participar en

‘Tenir o prendre part en una cosa’: participar en el consell, participar en la reunió...

Estem  pendents  de  la  compareixença  del  portaveu  del  govern  que  dirà  si  el  conseller

d’Economia,  Andreu Mas-Colell,  participarà en el  Consell  de Política Fiscal i  Financera a

Madrid.

participar de

‘Tenir característiques que són pròpies d’una cosa’: L’obra participa de la novel·la policíaca.

‘Compartir’: Tots participem de la seva alegria.

• passacarrers, el / cercavila, la

Tot  i  que la  paraula  ‘cercavila’  (paraula  femenina)  és  el  terme d’ús  més general,  en  algunes

localitats, com Berga, és viva i tradicional la forma masculina ‘passacarrer’.  Per tant, ‘passacarrer ’

no  és  una  paraula  normativa,  però  l’acceptem  en  el  context  de  la  Patum  al  costat  de

‘cercavila ’.



Els passacarrers de les festes de la Patum apleguen una munió de ciutadans i turistes a la

capital del Berguedà.

• Peníscola

La ciutat del Baix Maestrat és Peníscola  i no Penyíscola . El gentilici és peniscolà, peniscolana.

Dissabte a les 13h juga el Barça de futbol sala contra el Peníscola.

• Pequín

S’utilitza la forma ‘Pequín’ i no el nom ‘Beijing’ (i tampoc  ‘Pekín’) , resultat de la transcripció

dels caràcters xinesos a l’alfabet llatí d’acord amb el sistema anomenat pinyín, adoptat de manera

oficial per la República Popular de la Xina. En català oriental, cal neutralitzar la e de ‘Pequín’. 

• per + infinitiu compost

Davant d’infinitiu s’escriu sempre ‘per’, però si e l ‘per’ davant d’infinitiu té valor causal i és

fàcilment interpretable com de valor final, cal uti litzar l’infinitiu compost.

La vicepresidenta de la Generalitat ha respost la vicepresidenta del govern espanyol per dir

que el pacte fiscal és una amenaça per a l’estabilitat.

Aquesta frase és gramaticalment ambigua. Qui ha dit què? Es facilita la comprensió del text amb

l’infinitiu compost.

La vicepresidenta de la  Generalitat  ha respost  la vicepresidenta del govern espanyol  per

haver dit que el pacte fiscal és una amenaça per a l’estabilitat.

• *per sorpresa

Locució preposicional que vol dir 'a causa de', 'per culpa de', 'amb la intenció de', 'amb la finalitat

de'. S'usa, si més no, en mallorquí.



Hem arribat tard per mor del mal temps.

Porta la roba per mor de vendre-la.

• *per sorpresa

L’expressió correcta és ‘de sorpresa ’ i no *‘per sorpresa’.

Condolezza Rice visita de sorpresa l’Iraq.

• perhom

A les Illes Balears, equival a 'per a cadascun', 'a cadascun'. 

Hi ha un tall de carn perhom.

• període

Ha de sonar [pəríudə] i no pot sonar [pəriúdə].

Avui comença el període de preinscripció escolar per al curs vinent.

• perquè / per què / per a què

perquè

Introdueix una frase  afirmativa causal  (Viuen al carrer  perquè no troben feina)  o final  (L’han

contractat perquè vigili l’edifici).

per què

Introdueix una frase interrogativa , tant si és directa  (Per què defensa el no?) com indirecta (Li

agradaria saber per què defensa el no).

Fa la funció de  preposició  i  pronom relatiu , i per tant es pot substituir també per ‘el qual ’, ‘la

qual ’, ‘els quals ’, ‘les quals ’.



Preposició  i pronom relatiu : Aquesta és la veritable raó per què (per la qual) demana el ‘no’.

per a què

Seqüència equivalent a ‘per a quina cosa ’: M’ha demanat per a què serveix aquesta eina.

• personar-se

En l’àmbit judicial existeix el verb ‘personar-se’ amb el sentit de ‘comparèixer en un judici per

constituir-s’hi com a part ’, o bé ‘acudir a un organisme oficial per complir amb una o bligació ’

(els presos en règim obert, per exemple).

Fora de l’àmbit judicial aquest verb s’ha de substituir per ‘presentar-se ’, ‘anar ’, ‘assistir ’.

Els afectats per l’apagada elèctrica a Barcelona s’han presentat  a les oficines de Fecsa-

Endesa per reclamar indemnitzacions.

• personificacions inadequades en l’àmbit informatiu

La redacció de textos ha de ser simple, breu, precisa i clara. 

Encara que notes de premsa i teletips d’altres institucions tinguin errors, això no vol dir que s’hagin

de repetir. 

Cal limitar les personificacions, és a dir, la figura retòrica per la qual s’atribueixen accions i qualitats

pròpies d’una persona a un ésser irracional, a una cosa inanimada o abstracta. 

No: El Ministeri de Foment estudia una amnistia d’habitatges il·legals perquè evitin l’enderroc.

Sí: El Ministeri de Foment estudia una amnistia perquè habitatges declarats il·legals evitin

l’enderroc.

• peto, pitral o pitrall

Peto , pitral  o pitrall  és la peça sense mànigues de l’equip d’un jugador  que cobreix el tronc, i

que s’utilitza per distingir-se dels jugadors de l’equip adversari. 



En català central s’ha de neutralitzar la o final , que ha de sonar [u] . En català nord-occidental

sona [o] .

Cesc i Thiago han jugat un partidet al Festival de la Infància amb deu nens que vestien peto.

• peu: *pel seu propi peu / *a peu de carrer

Hi ha dues expressions amb 'peu' que són incorrectes en català:

*pel seu propi peu (incorrecta): mitjançant els propis peus o per si mateix .

Els veïns han pogut sortir de l'immoble mitjançant els propis peus.

*a peu de carrer (incorrecta): des del lloc dels fets, des del carrer.

No: Tota la informació a peu de carrer.

Sí: Tota la informació des del lloc dels fets.

• pillar

És correcte l’ús del verb ‘pillar’ amb diverses accepcions:

Agafar una persona o cosa vencent resistència; robar ; prendre : No pillis res de la botiga!

Faltar , deixar d’assistir a un lloc d’obligació, com l’escola, la missa: No pillis l’escola, que tanmateix

ho sabré!

Beure  (en llenguatge d’argot): No tens res per pillar.

• planter (*cantera)

En català és planter  i en castellà, 'cantera'. Per tant no és correcte usar *cantera  en català.



Planter :  conjunt  dels equips inferiors d'un club integrat  per diversos equips,  que tenen com a

objectiu promocionar esportistes al primer equip.

Adrià Carmona, format al planter del Barça,  torna a Catalunya desprès de jugar al filial del

Milan i al Saragossa.

• platja: bars de platja, ‘xiringuitos’, ‘llauners’, gandula, hamaca...

bar de platja

Instal·lació consolidada, fixa, d’obra, més o menys a peu de passeig marítim, oberta al públic tot

l’any o bé només durant la temporada de banys, de dia o també de nit, on se serveixen begudes i

també es poden servir menjars. També anomenades ‘xiringuitos ’.

‘xiringuito’

Establiment públic de petites dimensions, obert de tots costats on es venen begudes o menjars a

l’aire lliure. A la platja, els ‘xiringuitos’ només solen obrir a l’estiu, i l’estructura sol desmuntar-se al

final de la temporada de platja i banys. 

venda ambulant

La venda ambulant a peu de platja és molt variada. De manera genèrica, als venedors els podem

anomenar ‘venedors de platja ’. A banda dels tradicionals gelats, ens poden oferir també altres

productes com roba, joies, massatges, cava i maduixes, coco, etc.

‘llauners’

Persones que a peu de platja venen llaunes de begudes i/o gelats, entre d’altres.

gandula

Traducció de la paraula castellana ‘tumbona’.

hamaca

Xarxa que, suspesa horitzontalment pels seus dos extrems en dos arbres, estaques, etc., serveix

com a llit, gronxador, etc.



• plusquamperfet de subjuntiu (mal ús)

S’escriu  el  condicional  compost ,  i  no pas el  plusquamperfet  de subjuntiu,  en  subordinades

condicionals , encara que no siguin explícites.

No: Vilanova assegura que si el Barça no s’hagués classificat per a la final de la Copa del

Rei, aquesta s’hagués disputat al Bernabéu.

Sí: Vilanova assegura que si el Barça no s’hagués classificat per a la final de la Copa del Rei,

aquesta s’hauria / s’haguera disputat al Bernabéu.

• podcast/podcàsting

podcast

Fitxer de ràdio, de so o de vídeo destinat a la difusió per podcàsting.

podcàsting

Tècnica per  crear  i  difondre arxius  radiofònics,  de so i  de vídeo  per  Internet  que permet  que

l’usuari,  per  mitjà  d’una subscripció,  pugui  descarregar  els  arxius  al  seu ordinador  de manera

automàtica  i  escoltar-los  o  veure’ls  quan  vulgui,  ja  sigui  des  de  l’ordinador  mateix  o  bé,

especialment, des d’un reproductor portàtil.

• *poma (per illa)

L’equivalent en català és ‘illa ’. 

L’illa delimitada pels carrers de Tànger, Roc Boronat, Sancho d’Àvila i Ciutat de Granada.

• Port, el

D'acord amb l'ús que se'n fa al territori i d'acord amb el Nomenclàtor oficial de la Generalitat, direm

el massís del Port  o el Port .



Alcaldes dels municipis del massís del Port tenen una reunió amb el Departament de Medi

Ambient de la Generalitat per parlar sobre el carnet de boletaire que volen implantar a la

zona.

• *portar + temporal

El temps no es porta  (calc del castellà).

No: Anna Simó,  portaveu d’ERC,  afirma que la  formació independentista porta dos anys

reclamant al president Mas que lideri el país.

Sí: Anna Simó, portaveu d’ERC, afirma que des de fa dos anys la formació independentista

reclama al president Mas que lideri el país.

• portar cua

També: aixecar polseguera, fer parlar, encendre el vesper,  encendre foc, fer soroll.

Porten cua les declaracions de la presidenta de la Comunitat de Madrid, que demana que se

suspengui el partit entre el Barça i el Bilbao i es jugui a porta tancada per evitar xiulades al

príncep Felip i a l’himne espanyol. 

• posada a punt

L’expressió correcta és ‘posada a punt ’ (i no *‘posta a punt’) per parlar de l’operació o conjunt

d’operacions per optimar el funcionament d’una màquina o d’un aparell.

Per Setmana Santa es fa la posada a punt de l’encenser més gran del món: el botafumeiro.

• posar en relleu

L’expressió correcta és ‘posar en relleu ’ i no *‘posar de relleu’.



Durant el Dia Europeu de les Llengües cal posar en relleu que els mitjans de comunicació, a

través  de l’esforç  de  cadascun dels  professionals  que hi  treballen,  exerceixen una tasca

imprescindible en la difusió d’un model de llengua de qualitat. 

• postres, les

La paraula 'postres' és plural  en català i femenina . 

No: el postre

No: els postres

Sí: les postres

Avui ens preparen unes postres boníssimes des de Taradell.

I es demanen:

Sí: Què vols per postres? No: Què vols de postre?

• potser / igual / pot ser

‘Potser ’ denota possibilitat. No és correcte en aquest sentit utilitzar l’adjectiu *‘igual’.

No: Igual també m’hi apuntaré, a la festa de Bad Music. 

Sí: Potser també m’hi apuntaré, a la festa de Bad Music. 

S’ha de distingir aquest adverbi, que té un sol accent tònic (e), del conjunt de dos verbs ‘pot ser ’,

en què lògicament hi ha un accent tònic a cada paraula: Potser plourà [diferent de: Pot ser que

plogui].

El verb modificat per l’adverbi ‘potser’ no ha d’anar en subjuntiu sinó en indicatiu o condicional: 

No: Em va dir que potser vingui.

Sí: Em va dir que potser ve / vindria.

La  construcció  separada  ‘pot  ser ’  exigeix  un  verb  subordinat  (introduït  per  ‘que’)  i  en  mode

subjuntiu.

Demà pot ser que plogui; Demà podria ser que plogués.



• precisió

La proximitat dels sons [s] i [z] genera assimilació. 

No  s’ha  de  pronunciar  [prəzizió]  ni  [prəsisió],  sinó  [prəsizió ].  El  mateix  passa  en  casos  com

‘decisió’, ‘precisar’, ‘precisament’, ‘decisor’, ‘transició’, etc. 

Les grafies ss , ce, ci , ç corresponen sempre al so sord [s]. Les grafies s (entre vocals i final

+ vocal) i z (en totes les posicions) corresponen al so sonor [z ].

• premis

En  general,  s’escriu  amb  majúscula  inicial  la  paraula  o  paraules  que  formen  el  nom  propi

identificador del  premi (antropònim, topònim, empresa,  editorial,  festival,  etc.).  La matèria que

acompanya aquest nom propi s’escriu en minúscula.

premi Nobel de la pau, premi Ciutat de Barcelona d’arquitectura

• premis Goya

Els  premis  que  concedeix  l’Acadèmia  de  les  Arts  i  de  les  Ciències  Cinematogràfiques

d’Espanya són els Goya. Així doncs, habitualment els noms dels premis són en singular: els

premis Goya. 

Però es diu en plural quan es fa referència a les estatuetes:

Ha guanyat tres goyas. 

• president electe

El  ‘president  electe’  d’un  estat  és  el  terme  emprat  en  els  sistemes  de  govern

presidencialistes  per  referir-se  al  candidat  que ha  guanyat  les eleccions,  però  que

encara no ha pres possessió del càrrec, càrrec que encara és exercit pel president

sortint. En el cas de Catalunya, no es pot parlar de president electe (de la Generalitat) per



fer  referència al  candidat  de la  llista més votada en les eleccions,  ja que el  sistema de

Catalunya no és presidencialista, sinó parlamentari, i el poble no escull president, sinó que

l’elecció de nou president correspon al ple del Parlament constituït després de les eleccions. 

El  president  de la  Generalitat  és president  fins  qu e no hi  ha  un nou president  en

funcions . Tots els presidents de la Generalitat mantenen el títol  de president i per evitar

confusions es parla d’expresidents.

Alternatives:  candidat a president, futur president, el  líder de la llista més votada, el

candidat amb més opcions de ser president .

• preposicions en les expressions de temps

Per  introduir  expressions  de temps  cal  distingir  entre  sentit  puntual  i  sentit  duratiu.  Les

preposicions que es poden usar són: ‘a’, ‘en’ , ‘per’  o bé no usar-ne cap. 

preposició ‘a’

Sentit puntual: per indicar parts del dia, mesos, estacions de l’any: Al setembre, La Xarxa de

Comunicació Local estrenarà nous equips.

Els mesos i les festes també poden anar precedits per la preposició ‘per’: Pel maig cada dia

un raig. Per la Festa de la Comunicació sempre hi ha premis. Per Nadal cada ovella al seu

corral.

Terme final: Arribarem a fi de mes... D’aquí a tres setmanes...

preposició ‘en’

Sentit duratiu: En una setmana... En els darrers mesos...

Sentit puntual davant de substantius, qualificatius, demostratius, indefinits, numerals, etc.: En

dies així tot surt al revés. En plena primavera... En aquell temps...

elisió de la preposició

Quan s’indica un temps concret, determinat, és a dir, quan el substantiu indicador de temps

és precedit per article indefinit o demostratiu, o té algun complement: L’1 de juliol, el mes

entrant, la tardor passada, aquest any,  el  juny vinent, el juny del 1978, l’octubre de l’any

passat, el dia de Pasqua, el matí de divendres, l’any 2001, el 2001.



Els segles , però, han d’anar amb la preposició ‘a’ o ‘en’ : Al segle XX / en el segle XX...

Poden anar amb la preposició a o sense  les expressions del tipus: els/als anys vint, som

(a) dimarts i les distributives cinc vegades (a) l’any, quatre dies (a) la setmana.

• preposicions repetides: de mica en mica, a poc a po c

Hi ha diverses maneres de dir que una cosa es fa gradualment. Però tingueu en compte que

porten repetida la preposició:

Sí: a poc a poc

No: *poc a poc

Sí: de mica en mica

No: *mica en mica

Però alerta! Amb una única preposició van...

Sí: pam a pam

Sí: pas a pas

• presó del Catllar

El Catllar, al Tarragonès, es diferencia del municipi de Conflent, a la Catalunya del Nord,

Catllà.

La t de Catllar no ha de sonar, com no sona en els grup s tm, tll, tn, tl . Aquest principi

s'aplica a tot el domini lingüístic.

L’article  dels  topònims  catalans  o  amb forma catala na  s’escriu  en  minúscula  i  es

contreu.

 

       No: Tarragona reclama que es posi en funcionament la nova presó d'El Catllar abans del

2015.

        Sí: Tarragona reclama que es posi en funcionament la nova presó del Catllar abans del 

2015. 



El Catllar, el Prat, la Selva, el Perelló, el Bruc...

presó del Catllar, l'aeroport del Prat, el municipi de la Selva, retencions al Perelló i al Bruc

L’article  dels  noms  de  lloc  no  catalans  i  sense  for ma  catalana  l’escrivim  amb

majúscula inicial i la preposició de no es contreu:

   

        Sí: El conjunt arquitectònic d’El Burgo de Osma ha estat declarat bé d’interès històric.

• Primorje Rieka

La pronúncia de Primorje Rijeka és: [prímorye réieka ].

En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta es juga aquest vespre el pas a la final de la Lliga 

de Campions contra el Primorje Rijeka de Croàcia.

• pronoms demostratius: abús

S’han  d’evitar  ‘aquest’/‘aquesta’/‘aquests’/‘aquestes’  o  ‘aquell’/‘aquella’/‘aquells’/‘aquelles’

com a pronoms sempre que no siguin necessaris .

El campus amaga racons naturals esplèndids, ja que (aquest) és construït en una vall...

Ara bé, en aquest cas, sí que cal explicitar el pronom :

Van parlar les treballadores del primer procés de muntatge i les del tercer. Aquelles van

insistir molt en les millores de seguretat, que aquestes no veien tant importants.

S’ha d’evitar l’abús del demostratiu en comptes de l’article, que és molt més usual:

No: L’alcalde ha manifestat que amb aquella mesura volen garantir que les obres...

Sí: L’alcalde ha manifestat que amb la mesura volen garantir que les obres...

No: Conté un directori de biblioteques, amb enllaços a aquelles que tenen pàgina web.

Sí: Conté un directori de biblioteques, amb enllaços a les que tenen pàgina web.



• pronoms febles hi/li

El  pronom ‘li’  (i  el  plural  ‘els’)  no sol  ser  el  més adequat  per  substituir  un  complement

indirecte  inanimat ,  un complement preposicional o un complement circums tancial de

lloc . En aquests casos, és preferible fer servir el pronom ‘hi’ .

No: Li ha posat pebre al rostit.

Sí: Hi ha posat pebre al rostit.

No: A aquesta guerra fratricida cal afegir-li l’amenaça nuclear.

Sí: A aquesta guerra fratricida cal afegir-hi l’amenaça nuclear.

• pronoms possessius: abús

Els  possessius  no  són  sempre  necessaris .  Fer-ne  un  abús  sol  ser  un  calc  d’altres

llengües, com el castellà o l’anglès. Exemples de casos en què es poden suprimir sense

canviar el significat:

No: Segons l’Ajuntament, el castell està en ruïnes i la seva reconstrucció costarà dos-

cents milions. Per això traslladarà la proposta a la comissió per a la seva discussió.

Sí:  Segons l’Ajuntament,  el  castell  està en ruïnes  i  reconstruir-lo  costarà dos-cents

milions. Per això traslladarà la proposta a la comissió perquè la discuteixi. 

• pronoms possessius meua, teua, seua

En registres formals, els possessius ‘meu ’, ‘teu ’, ‘seu ’ fan el femení ‘meua ’, ‘teua ’, ‘seua ’ i

‘meues ’,  ‘teues ’,  ‘seues ’  en bona part  del  domini  lingüístic  occidental.  Això  passa a les

comarques de Lleida, a les Terres de l’Ebre i al País Valencià. 

En alguns indrets, també se solen usar les formes ‘meva ’, ‘teva ’, ‘seva ’ i ‘meves ’, ‘teves ’ i

‘seves ’.



• pronoms relatius

És incorrecte preposició + article + ‘que’  quan equival a preposició + article + ‘qual(s)’

o bé equival a preposició + ‘què’ o bé preposició + ‘qui’  (en cas que l’antecedent sigui una

persona).

El diputat de CiU ha demanat la dimissió de la ministra de Foment, a qui / a la qual

acusa del col·lapse de l’AP-7.

És preferible usar les construccions amb relatiu simple , que marca un estil més àgil que

no pas el compost.

Els directius en els quals / en qui havia confiat es desentenen del conflicte entre pilots.

• pronúncia dels pronoms personals dèbils precedits d e verb

En l'àmbit balear, en els verbs que van seguits de pronoms personals dèbils, s'ha de carregar

l'accent damunt la mateixa síl·laba del verb que seria tònica si no dugués pronom; cal evitar,

doncs, el dialectalisme mallorquí i menorquí que consisteix a transportar l'accent al pronom

dèbil.

Grafia: aixecar-se

Pronúncia dialectal: [aixecar-sé]; pronúncia formal: [aixecár-se]

• propi/mateix

‘Propi’ indica propietat o possessió , no  identitat , que s’expressa amb l’adjectiu indefinit

‘mateix’; per donar èmfasi es fa servir ‘mateix’.

Sempre és millor dirigir els propis negocis. 

Fins i tot el mateix president del tribunal el va felicitar.



• PSC, PSOE

PSC

Sigla del Partit dels Socialistes de Catalunya. La pronunciació de la sigla s’ha de fer lletrejant

bé totes les lletres [pé-ésə-sé] en català oriental, [pé-ése-sé ] en català occidental (la [ə] és

una e neutra, com ‘mare’, i la e és una e oberta, com ‘peu’ o ‘terra’).

PSOE

Sigla del Partit Socialista Obrer Espanyol.  Es pronuncia la sigla fent la  p inicial d’aquesta

sigla com la de ‘psicologia’ [psóe ].

• pujar/apujar i baixar/abaixar

apujar

‘Fer pujar o augmentar la intensitat , en sentit propi o figurat’: El govern apuja les pensions.

pujar

‘Desplaçar de baix a dalt  alguna cosa o algú’: El govern puja les escales de La Moncloa per

fer-se la foto de família.

abaixar

‘Fer baixar o reduir la intensitat ’, en el sentit propi o figurat: El Banc Central Europeu abaixa

els tipus d’interès.

baixar

‘Desplaçar de dalt a baix  alguna cosa o algú’: Ja he baixat les maletes.

• punter/a

Als  mitjans  de  comunicació  podem  fer  servir  ‘punter ’  en  el  sentit  de  ‘capdavanter/a ’:

Universitat puntera, empresa puntera, tecnologia puntera...



• punts suspensius

Són  sempre tres  fins  i  tot  quan es  posen abans o després  d’un  signe d’interrogació  o

d’admiració: Vaja...! quina novetat!, Ho dius de debò...?

Després de punts suspensius s’ha d’escriure en majú scula  si es considera que la frase

ha acabat.  En cas contrari, cal posar coma (o no) i escriure e n minúscula : El silenci...

Ah! El silenci... és un regal íntim. Sí, sí..., un regal íntim.

Sentits : oració en suspens, expressar temor, dubte, reflexió, deixar aire a la locució en textos

escrits per ser dits, etc.

Q

• qatarià, qatariana

No és correcte dir *‘qatarí’, que és com es diu en castellà; cal dir ‘qatarià’. 

• quadripartit

En català hi ha un prefix, que ve directament del llatí, i que significa ‘quatre’: quadri- . Hi ha

moltes  de  paraules  formades  amb  aquest  prefix:  quadripartit,  quadrícula,  quadrilàter,

quadrilong, quàdriceps…

• qualcú

'Qualcú' és un pronom indefinit propi de les Balears, equival a algú: Deu haver arribat qualcú.

• quarter

La paraula castellana cuartel en català es diu ‘quarter’, amb erra final muda . 



Tant fa referència a una ‘quarta part d’un tot ’ (quarter d’un pollastre), al ‘districte d’alguns

territoris  que estan quadripartits’, com al ‘lloc on està situat un exèrcit en campanya  o

una caserna’. 

Els agents antidisturbis de la Guàrdia Civil esperen al quarter del Bruc a tenir ordres per

actuar i garantir la seguretat de la cimera del Banc Central Europeu.

• 'que' quantitatiu ponderatiu

'Que' pot tenir un valor quantitatiu ponderatiu: Que gent hi ha en aquest carrer. Especialment,

a les Balears.

• què tal?

L'expressió de salutació 'què tal?' no és normativa, i és un calc del castellà. Tot i que hi ha

algun diccionari que la recull, en català tenim formes més genuïnes:

Com anem? Com aneu?

Com va això? 

Com estàs? Com esteu?

Com prova?

Què fem? Què feu?

• quilòmetre (km)

A la paraula 'quilòmetre' li correspon el símbol internacional km que s'escriu en minúscula i 

sense punt. 

La prova femenina s'ha fet en un circuit de 10 km. 



• quitació/quitament

Són paraules  sinònimes  i fan referència al ‘conveni entre creditor i deutor pel qual el

deutor paga una part del seu deute i el creditor re nuncia al dret sobre la resta ’. 

El  verb és ‘quitar ’.  No és ben bé ‘alliberar d’un deute ’,  o  eximir  del  seu pagament,  ni

tampoc una ‘condonació ’. És més aviat una renegociació  del deute.

Es parla de reaccions envers el pla de recapitalització de la banca aprovat per la UE.

Aquest  pla,  entre d’altres,  pretén esmorteir  l’impacte de la  quitació del deute públic

grec.

R

• r final

La  r final es conserva a la major part dels parlars val encians i s’elideix, amb moltes

excepcions, a la resta del domini lingüístic (nord- occidental i oriental).  

Paraules amb r final muda : altar, amargor, baixador. 

Paraules en què la r es pronuncia : afer, motor, sospir, temor, horror, impur, amor...

Pel que fa als topònims, els noms de municipis o comarques del País Valencià  mantenen

la pronúncia de la -r final: La Safor, Alcàsser, Albocàsser, Alfauir, ... 

Però a Catalunya i les Balears  no es pronuncia la -r final en els noms dels municipis  següents:

Almenar, Santpedor, Ribes de Freser, Begur, Balaguer, Manacor...

• radar

El català ha incorporat el mot anglès ‘radar’. És una paraula aguda  (accent prosòdic en l’última

síl·laba) i no s’emmudeix la r final .



• Radnicki

La pronúncia de Radnicki és: [ràdnitxki ]

L'Atlètic  Barceloneta  disputarà avui  a les  20h la  f inal  de la Lliga de Campions de  

waterpolo contra el Radnicki. 

• Rambla, la

Diem ‘la Rambla’ , i no *les Rambles, al famós passeig de Barcelona.

Durant la Diada de Sant Jordi, La Xarxa farà emissió de ràdio des del Palau de la Virreina, a la

Rambla.

• Rasquera, Bernat Pellisa

Rasquera és un municipi de la Ribera d’Ebre que no duu article en el nom .

La fiscalia de Tarragona estudia si el municipi de Rasquera pot o no acollir una plantació de

cànnabis.

El cognom de l'alcalde Bernat Pellisa, tot i que s'escriu amb una s, el pronunciem sord [s ].

L'alcalde de Rasquera, el republicà Bernat Pellisa, deixa l'alcaldia d'aquesta localitat de la

Ribera d'Ebre.

• rècord

Cal pronunciar-lo a la catalana i neutralitzar la o àtona  en català oriental [rèkur ]. Els rècords

‘s’aconsegueixen ’  o ‘es baten ’.  El  verb ‘batre’  es conjuga de la següent manera en present

d’indicatiu:  jo bato,  tu bats,  ell  bat,  nosaltres batem, vosaltres bateu,  ells baten.  I  el  participi

passat és: batut, batuda, batuts, batudes.

Aquesta famosa marca de cotxes ha batut rècords de vendes.



• referències geogràfiques en la informació esportiva

En la informació d’esports també situem geogràficament els fets exposats en les notícies. Donem

preferència  a la  indicació comarcal  com a referència geogràfica,  tot  i  que se’n  poden donar

d’altres:

L’edició d’aquest any arrenca a Calella, al Maresme, amb la participació dels catalans de

Katusha, Joaquim Rodríguez i Alberto Losada.  

Evitem enfarfegar la informació esportiva amb la indicació de les comarques en els resultats

esportius:

Destaquem de la jornada 32 de la Segona Divisió B, els resultats següents: Oriola 3 -

Reus 1; Hospitalet 2 - Mallorca B 0.

Podem compensar la necessitat de localització en el cos de la notícia:

A dos quarts de nou de la nit el Manlleu rep la visita del Llagostera. Els jugadors osonencs

esperen guanyar a casa contra els gironins i aconseguir la classificació.

• referendari/-ària: llei de consultes populars no re ferendàries

El  concepte  relatiu  a  la  llei  de  consultes  és:  referendari  /  referendària;  referendaris  /

referendàries . Que és tal com se citat pel Consell de Garanties Estatutàries en el seu Dictamen

19/2004, de 19 d'agost.

No són correctes, per tant, les formes:  *refrendatàries, *refrendàries, *refrandatàries, etc.

• Regne Unit, el

El Regne Unit és el nom abreujat de l’estat europeu format per Anglaterra, Gal·les, Escòcia i

Irlanda del Nord. És la forma que usarem preferentment.



• Reis, Cavalcada

Es diu els  Reis  o els  Reis d’Orient  (no ‘de l’Orient’). El nom de la festa és gairebé pertot ‘els

Reis ’ o ‘el dia dels Reis ’; a l’Alguer en diuen ‘los tres Reis ’, i en algunes comarques meridionals

del País Valencià es diu ‘El dia Reis ’;  però a molts llocs, sobretot del català occidental i  del

valencià, existeix la forma especial ‘els Reixos ’.

Fonètica de Rei

Excepte en els parlars del nord de Catalunya (el subdialecte conegut com a català septentrional

de transició), en què es diu [rέј] amb e oberta, en la resta del domini lingüístic es pronuncia [réј],

amb e tancada.

Intensius

Augmentatiu: reiàs

Diminutius: reiet, reietxo, reieu, reietó, reió

Pejoratiu: reiot

Personatges

Melcior  (rei blanc) porta l’or; pronunciació: [məlsió ] (oriental), [melsió ] (occidental).

Gaspar  (rei ros) porta l’encens; pronunciació: [gəspár ] (or.), [gaspár ] (occ.). Es pot ometre la r.

Baltasar  (rei negre) porta la mirra; pronunciació: [bəltəzá] (or.), [baltazá ] (occ.).

patges  ([pádgəs] i no [*patxas]) i patgesses reials.

La forma correcta és cavalcada . Són incorrectes les formes *cabalcata, *cabalgada, *cabalgata,

*cavalcata, *cavalgada, *cavalgata.

• Rémi Ochlik

La pronúncia del nom d’aquest fotoperiodista francès és [remí óxlik ]. La  x s’ha de pronunciar

com la de ‘xocolata’ en el central o una sh anglesa (show).

L’Arts Santa Mònica acull l’exposició pòstuma de Rémi Ochlik.



• reproducció en temps real / ‘streaming’

La reproducció en temps real  o ‘streaming’  és  la  tècnica que permet  de reproduir  fitxers

audiovisuals  procedents  d’una  xarxa  telemàtica ,  generalment  Internet,  sense  haver

d’esperar que s’hagi acabat la transferència de tot es les dades. 

Pel que fa a l’ús de paraules estrangeres, consulteu l’apartat 2 del Llibre d’estil (Estil de redacció

de textos), a la part de llengua.

• repte de la galleda d'aigua gelada ('ice bucket cal lenge')

Traduïm l'expressió 'ice bucket challenge' per 'el repte de la galleda d'aigua gelada'.

• retre homenatge, homenatjar, honrar amb un homenatg e

A  més  de  retre  homenatge  existeixen  les  expressions  ‘honrar  amb  un  homenatge ’  o  bé

‘homenatjar ’. Les formes conjugades de ‘retre homenatge’: ret homenatge, ha retut homenatge,

retrà homenatge.

La Xarxa ret homenatge al poeta català Josep Maria de Segarra, i s’afegeix així als actes

amb motiu del 50è aniversari de la seva mort.

• ritu

Cada religió té uns costums diferents, i del conjunt de cerimònies d’un culte en diem ‘ritu ’. 

Per tant,  hi  ha el ‘ritu musulmà ’,  el ‘ritu catòlic ’,  etcètera. En singular no són correctes les

formes *‘ritus’ ni *‘rite’. El mot ‘ritus’, acabat en - s, és correcte per al plural. 

• rius femenins: la Garona, la Noguera Pallaresa, la Noguera de Cardós

Hi ha rius que tenen article femení: la Garona, la  Noguera Pallaresa, la  Noguera de Cardós .



Arran del desbordament la Garona, a la Vall  d'Aran, s'està pendent dels cabals de la

Noguera de Cardós i la Noguera Pallaresa, a l'Alta Ribagorça i al Pallars Jussà, perquè

també baixen molt plens. 

• Rodalia, Rodalies

Es distingeix entre  Rodalies de Catalunya , quan es fa referència a la  marca corporativa de

Cercanías Renfe , és a dir, a la xarxa ferroviària en general i Rodalia de Barcelona o Rodalia

de Girona quan es parla de la rodalia d’una ciutat concreta .

Aquesta  setmana  hi  ha  hagut  moltes  incidències  a  la  xarxa  ferroviària  de  Rodalies

Catalunya. 

S

• s líquida (essa inicial seguida de consonant)

No s’apostrofa la preposició de ni tampoc l’article femení la davant d’essa líquida: de Spanair.

Altres casos: de SGAE, la Scala de Milà, de Stalin...

El director de Spanair, Ferran Soriano, ha negat que la companyia aèria fos “un pou sense

fons”.

• s.l. o SL, però no S. L.

La tradició d’abreviacions en català és diferent de la del castellà. Cal tenir en compte, doncs, que

la nova Xarxa Audiovisual Local  és SL o s.l.

El concepte societat limitada es pot escriure amb punts i minúscula  (i es considera abreviació)

o bé amb majúscula i sense punts  (i es considera aleshores sigla). És a dir, que es pot utilitzar

tant un sistema d’abreviació en abreviatura o en sigla. Per tant, podem dir: XAL, s. a.; XAL, SA .



• saharià/sahrauí

Els  naturals  del  Sàhara  s’anomenen  ‘saharians ’  (h aspirada ).  Tant  el  nom com l’adjectiu

admeten la flexió completa de gènere i nombre: saharià, sahariana, saharians, saharianes.

Els naturals del Sàhara Occidental s’anomenen ‘sahrauís ’. Tant el nom com l’adjectiu només

admeten la flexió de nombre, no de gènere. Per tant: un home sahrauí, una dona sahrauí, uns

homes sahrauís, unes dones sahrauís. En aquest cas, la h no es pronuncia.

El segrest es va fer a Tindouf, Algèria, on hi ha un campament sahrauí.

• salmantí/salmantina

El gentilici i adjectiu és ‘salmantí ’ i ‘salmantina ’.

Diverses vegades els salmantins s’han manifestat contra el retorn dels documents de l’Arxiu

General de la Guerra Civil. Els anomenats papers de Salamanca.

• sant

No hi ha una norma matemàtica que indiqui com cal pronunciar els noms que contenen la paraula

sant.  Quan la paraula que segueix comença per vocal se so noritza la t:  Sant Andreu, Sant

Esteve, Sant Antoni, Sant Adrià de Besòs.  Però en aquests casos no : sant Ot, sant Adalbert,

sant Eucarpi, sant Ildefons.

Santpedor: pronúncia [sámpədò ], doble accent perquè és un mot compost i la o és oberta.

• Sant Cugat

En notícies  o  continguts  d'abast  general,  cal  especificar  a  quin  Sant  Cugat  fa  referència  el

contingut, ja que existeix:

Sant Cugat del Vallès, al Vallès Occidental

Sant Cugat Sesgarrigues, a l'Alt Penedès



• Sant Joan de les Abadesses

Dues 's' entre vocals es pronuncien sempre sordes i no sonores. Per tant, no s'han de pronunciar

sonores les dues 's' del topònim Sant Joan de les Abadesses.

• Sant Silvestre i Cap d’Any

A Catalunya, la nit de Sant Silvestre és considerada la festa major de les bruixes i bruixots .

També es preparen els casaments de Cap d’Any, tradicionals a la Ribagorça. I també és el dia

de l’home dels nassos . 

En català central es neutralitza la e final de ‘Silvestre’ . En català nord-occidental la e final és

tancada.  

Frases

Sant Silvestre, porta l’any del cabestre.

Any bo, es gra és palla; i any dolent, sa palla és gra.

Primer d’any i llegany, mal any.

Any plujós, any de fer el gos. (En referència al fet que els pagesos no treballen.)

• Sao Paulo

La pronúncia de Sao Paulo és [sàupàulu ].

Avui ha sortit  de l’aeroport de Barcelona-El Prat el primer vol directe a la ciutat de Sao

Paulo, al Brasil.

• sedició

El delicte de sedició és ‘alçament contra l’autoritat establerta ’. Quan implica aldarulls, també

s’anomena ‘delicte de tumult ’. 

Consisteix a ‘alçar-se públicament i de manera tumultuosa per obt enir o impedir per la força

o fora de les vies legals la promulgació o execució  d’una llei , la celebració d’eleccions, el



lliure exercici de les funcions d’una autoritat, una corporació o un funcionari, per atacar la persona

o els béns d’una autoritat, o les persones o els béns d’una col·lectivitat’.

Els controladors aeris estan acusats de sedició. 

• segons, segons que

segons

No té valor de progressivitat temporal : A mesura que avanci l’eclipsi, la Lluna anirà canviant

de color. Significa ‘d’acord, en consonància, amb tal o tal fet’

L’editor Josep Maria Berenguer ha mort a Barcelona als 67 anys, víctima d’un càncer,  

segons han informat fonts familiars.

segons que

És una locució conjuntiva que expressa un sentit de subordinació a la realitat de dues o més

opcions igualment possibles.

Considerem els noms propis segons que siguin catalans o no catalans; i, en aquest darrer

cas, segons que s’escriguin amb l’alfabet llatí o amb un alfabet no llatí.

• seitan

El seitan és un producte alimentari elaborat amb gluten de blat barrejat amb aigua i salsa de soja,

cuit en brou vegetal i condimentat amb espècies, algues i altres ingredients, que pot ser utilitzat

com a substitut de la carn. No és correcta la forma *seità.

L'empresa  de  productes  dietètics  Natursoy  doblarà  la  seva  capacitat  i  centralitzarà  a  

Castellterçol la producció de seitan i hamburgueses.

• seixanta

En català central el número 60 es pronuncia [səxant ə] i no pot sonar ni [xixantə] ni [xəixantə]. 



És a dir, cal diferenciar bé el so de la s i de la x, i la i del dígraf ix  no sona .

 

En canvi, el català nord-occidental pronuncia la i del dígraf ix , que ha de sonar: [seixanta].

• Sénia, la

Cal respectar la  pronúncia local  (oberta o tancada) de les vocals  tòniques en els  noms dels

topònims:

la Sénia (amb e tancada)

Berga (amb e tancada)

Andorra (amb o oberta)

Lleida (amb e tancada)

Matadepera (amb la segona e tancada)

• serpent o serp, el/la

En català 'serpent' o 'serp', que fan referència a la mateixa bèstia, poden dir-se en femení o en

masculí indistintament: el / la serpent; el / la serp.

• serrell

A més de ser els ‘cabells tallats curts que es porten sobre el front ’ i la ‘vora d’una peça  de

roba desfilada’, també es pot usar per referir-se a la ‘part petita que queda sense ultimar  o

resoldre d’un assumpte o feina més gran’.

La Generalitat ha d’acordar amb el Ministeri de Foment els últims serrells del traspàs de

Rodalies.

• Setmana Santa

S’escriu amb majúscula  el nom d’aquesta festivitat religiosa. El grup tm es pronuncia [mm]. Per

tant, la t no sona: [səmmanə sant ə].

Aquesta setmana és Setmana Santa. 



• Seu Vella de Lleida, la

Escrivim amb majúscula el nom de la catedral de Ponent: Seu Vella.

La Seu Vella de Lleida acull els actes de la commemoració del Tricentenari de 1714.

• sever

L’adjectiu anglès ‘severe’ en context mèdic s’ha de traduir per ‘greu ’. Per tant, s’ha de dir una

‘malaltia greu’ i no ‘severa’.

En altres contextos: dolor intens / fort / agut; clima rigorós; cop fort ; pobresa extrema .

En català, ‘sever/a’ vol dir ‘no gens indulgent amb les faltes, les febleses’ (Un mestre sever amb

els seus deixebles) i ‘estricte, rígid, en l’observança d’una llei, d’un precepte, d’una regla’ (Un

jutge sever). 

• sexe: terminologia

En català no s’ha de dir ‘em corro ’, sinó ‘m’escorro ’. ‘Escórrer-se’ fa referència al fet de tenir un

orgasme. L’acció prové del verb ‘escórrer-se’ que vol dir ‘fer rajar o degotar un líquid contingut en

un recipient’ o ‘bé treure mecànicament el líquid que impregna els teixits’ (en el cas de la roba).

El jadeo sexual  en català és ‘l’esbufec ’. ‘Esbufegar’ és respirar molt de pressa, espasmòdica-

ment, per efecte de la fatiga o l’excitació (també l’excitació sexual). És recomanable no utilitzar

mai l’expressió ‘panteix’, ni el verb ‘panteixar’ amb aquest significat, ja que el panteix més aviat

s’associa  a  la  respiració  fatigosa,  ronca  i  sorollosa  que  solen  tenir  els  moribunds,  també

anomenada ‘ranera de la mort ’.

‘Practicar l’onanisme’ vol dir dues coses similars, però diferents: vol dir tant ‘masturbar-se’ com

‘practicar el coit interromput’.



• sexisme en el llenguatge

Cal  usar  les  formes  femenines  dels  càrrecs,  com ‘jutgessa ’,  ‘síndica ’,  ‘tinenta  d’alcalde  /

d’alcaldia / d’alcaldessa ’, ‘metgessa ’…  Compte a l’hora de doblar les referències perquè

pot  resultar  molt  carregós .  Es  pot  dir  ‘l’empresariat’ en  comptes  de  ‘els  empresaris i les

empresàries’; ‘la judicatura’ per ‘els jutges i les jutgesses’; ‘el cos o el personal docent’ o bé ‘la

docència’ per ‘els professors i les professores’...

En alguns casos, el nom de les professions no té fo rma per al femení , com és el cas de

‘gerent’ (que no fa *‘gerenta’). Es pot usar l’expressió ‘la gerència’, per usar un terme genèric.

• 'sí' i 'no' (usos metalingüístics)

A efectes lingüístics, en aquest cas, cal accentuar el mot ‘sí’. I no s’han d’utilitzar mai els mots ‘sí’

o ‘no’ en majúscula.

Durant el debat sobre el referèndum de l’Estatut, hi havia partits que defensaven el sí i n’hi

havia que defensaven el no.

Escrivim entre cometes simples les paraules 'sí' i 'no' quan tenen un ús metalingüístic.

Forcadell  ha admès que una victòria del 'sí'  a Escòcia facilitaria la imatge del procés  

català a Europa.

Els partits opten pel 'sí-sí' al referèndum.

Els partits que defensen el 'no' descarten fer un front comú.

• sigles: plural

Les sigles de PC, ONG, CD, CD-ROM i DVD no tenen plural. Per tant, no s’han d’usar les grafies

següents: PCs, PC’s, ONG’s, etc.

En la pronunciació, també cal respectar que les sigles no tenen plural.

Les ONG [oenagé] de tot el món s’uneixen per oferir ajuda humanitària.



Tres  PC [pesé]  amb  documentació  de  la  banda,  a  més  de  cinc  CD  [sedé]  han  estat

comissats per la policia.

D’altra banda, cal evitar de duplicar sigles per indicar el plural. 

*AAVV per AV (Associacions de Veïns)

*EEUU per EUA (Estats Units d’Amèrica)

Tot i això, cal respectar les que ja tenen tradició, o bé les establertes per entitats privades per

anomenar-se elles mateixes.

PPCC (Països Catalans)

CCOO (Comissions Obreres)

JJOO (Jocs Olímpics)

• Síndic de Greuges / Síndica de Greuges

No es pot usar la paraula ‘sindicatura’ com a coref erent o sinònim de ‘Síndic de Greuges’ ,

ja que la ‘sindicatura’ implica òrgan col·legiat (com en la Sindicatura de Comptes) i el ‘Síndic’ o

‘Síndica de Greuges’ és un òrgan unipersonal.

Habitualment s’escriu el nom dels càrrecs en minúscula : Artur Mas, president de la Generalitat;

Ismael Palacín, director de la Fundació Jaume Bofill, etc. Però en el cas del Síndic de Greuges ,

Rafael  Ribó,  l’esmentem  amb  majúscula  perquè  no  és  ben  bé  un  càrrec,  sinó  un  òrgan

parlamentari. 

S’ha parlat molt de les declaracions del Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó.

• síndrome, la

En català hi ha paraules amb gènere diferent al castellà:

una allau  (un alud)

el bacteri  (la bacteria)

un avantatge  (una ventaja)

el compte  (la cuenta)



La síndrome d’abstinència és el conjunt de reaccions físiques o corporals que pateix una

persona quan té addicció a una substància.

• *síndrome postvacacional

No és correcte . En català, del trastorn psíquic i físic que pateix una persona després de les

vacances causat pel fet d’haver d’afrontar novament les pressions professionals i domèstiques

se’n diu ‘trastorn postvacances ’.

• Sinn Féin

A Irlanda del Nord, partit considerat com el braç polític de l’IRA . En gaèlic ‘Sinn Féin’ significa

‘nosaltres sols’. I es pronuncia [xin fèin ].

• sinonímia: saló, mostra, certamen, premi, concurs, fira, exposició 

'Certamen', 'premi' i 'concurs' impliquen competici ó i premi, en canvi, 'fira', 'saló', 'mostra',

'exposició'  no  impliquen  ni  competició  ni  premi.  Pe r  tant,  els  primers  no  poden  ser

sinònims dels segons i viceversa.

Certamen : concurs sobre matèria intel·lectual amb premis per als concursants guanyadors.

Premi : concurs sobre matèria intel·lectual amb premis per als concursants guanyadors.

Concurs : competició  entre diverses  persones,  obres  artístiques o literàries,  treballs,  animals,

etc., per triar el millor o els millors.

Fira : reunió periòdica, generalment anual, de mercaders i negociants protegits pel poder públic

per dur a terme llurs intercanvis. 

Saló : exposició pública periòdica, especialment de Belles Arts, sovint organitzada per una entitat

o  entitats  oficials  o  paraoficials.  També se  sol  utilitzar  com a  sinònim  d’exposició:  Saló  de

l’Automòbil.



Mostra : exposició.

Exposició : manifestació  pública  organitzada  de  productes  agrícoles,  industrials,  científics  o

artístics, per promoure la producció, el comerç i la cultura i alhora estimular l'interès públic. 

Avui té lloc el Saló de l'Esport i Turisme de Muntanya a Lleida, l'única mostra d'aquest

sector arreu de l'Estat.

• siri/sirià; israelita/israelià

Hi ha diferències entre:

sirià-siriana : natural del modern estat de Síria

siri-síria : per referir-se a membres de l’antic poble Siri

israelià-israeliana : natural del modern estat d’Israel

israelita : membre de l’antic poble d’Israel

• ‘slot’

El terme anglès ‘slot’ fa referència a dos conceptes diferents:

‘Dret  que una companyia  aèria  ha  de contractar  perquè una aeronau  pugui  efectuar  en  un

aeroport les operacions d’enlairament i aterratge en una porció d’espai i de temps determinada’. 

Equivalent català : ‘dret d’operació aeroportuària ’.

‘Porció d’espai i temps que s’assigna a una companyia aèria perquè una aeronau pugui efectuar

les operacions d’enlairament i aterratge en un aeroport determinat’. 

Equivalent català : ‘torn de vol ’.

Pel que fa l’ús de paraules estrangeres, consulteu l’apartat 2 del Llibre d’estil (Estil de redacció de

textos), a la part de llengua.



• sociovergència

No duu guionet . Tot i que en general els compostos que comencen amb una forma prefixada

acabada en -o àtona s’escriuen sense guionet (eix francoalemany, escola austromarxista, cultura

hispanoamericana), la paraula ‘sociovergència’ és una invenció que està formada per l’inici de la

paraula ‘socialista’ i el final de la paraula ‘convergent’.  

Els vots del PSC en el ple d’investidura de Mas alimenten els rumors d’un pacte ocult entre

PSC i CiU, conegut com a sociovergència. 

• Sofia

La capital de Bulgària és Sofia. En català central la o es neutralitza i es pronuncia u: [sufía ]. En

català, ia no fa diftong, és hiat. Per això ni ‘Sofia’ ni ‘Maria’ porten accent.

• somali

El gentilici és ‘somali’ i és invariable: un home somali, una dona somali, govern somali. 

Atenció a la pronúncia de ‘somali’, que és paraula plana .

Un avió de la força aèria dels EUA ha atacat presumptes membres d’Al-Qaida al sud de

Somàlia. L’ofensiva ha provocat un nombre indeterminat de morts, segons un portaveu del

govern somali.

• sometent

Atès  que aquesta  havia  estat  una  pràctica  en desús,  es  recomana que s’expliqui  aquest

concepte  en els  informatius afegint  ‘patrulles  de  v igilància  no professional’ la  primera

vegada que se cita el terme.

Durant la jornada sobre món rural que es fa a Girona, el  director general de la Policia,

Manel Prat, ha defensat els sometents, és a dir, les patrulles de vigilància no professional.



• son

el son

‘Estat fisiològic que constitueix un període de descans del cos i de la ment, durant el qual la

consciència i  la voluntat  són suspeses totalment o parcialment i  les funcions orgàniques són

disminuïdes’: Tenir el son lleuger.

la son

‘Ganes de dormir’: Tinc una son que no m’hi veig. Això em fa passar la son. És una cançó que fa

venir son. Rondar-li a algú la son.

• sots- i sub-

El prefix  sots- és un prefix que s’usa de manera especialitzada per a càrrecs, i es refereix al

càrrec  immediatament  inferior  al  qual  s’afixa:  sotsdirector,  sotsinspector,  sotsgovernador,

sotsoficial... 

Però així com el prefix sots-  s’usa habitualment per a càrrecs, el prefix sub-  s’usa amb els

significants següents:

situat a sota : subaxil·lar

en grau inferior : subàcid

en menor proporció : subòxid, subacetat

no del tot, gairebé, aproximadament : subdesèrtic

• Sotxi

La ciutat russa on es faran els Jocs Olímpics d’Hivern de 2014 s’escriu Sotxi i es pronuncia

[sótxi].

El patinador català Adrià Díaz i la seva parella de dansa, la madrilenya Sara Hurtado, han

aconseguit la classificació per anar als Jocs Olímpics de Sotxi 2014.



• Srebrenica

El genocidi més gran des de la Segona Guerra Mundial va tenir lloc a Srebrenica. Aquest topònim

es pronuncia [srebrenítsa ], i no s’han de neutralitzar les vocals .

• substantius en –ing: ‘fracking’, ‘balconing’, ‘clif f diving’...

Els  sufixos  són  afegits  que  darrere  dels  mots  serve ixen  per  formar-ne  d’altres .  Per

exemple, de ‘cant’ fem el verb ‘cantar’ (el sufix és -ar) o el nom ‘cantaire’ (el sufix és -aire).

El sufix - ing  no és català , per tant,  no forma part  del nostre codi lingüístic, si  no és que el

manllevem (exemple: pírcing).

Per evitar l’ús del sufix - ing , hi ha alternatives. Amb tot, si es justifica que hi ha una pèrdua

d'informació es pot usar la forma en -ing al costat  de la proposta catalana :

tresc  (trekking) i el verb trescar : esport d’aventura consistent en una excursió de llarga durada i

a zones de difícil accés. 

salt de pont  (ponting):  pràctica esportiva que consisteix a llançar-se des d’un pont al qual s’ha

lligat una corda lleugerament elàstica que subjecta el saltador i el deixa suspès en l’aire. 

salt de penya-segat  (cliff diving): salt executat per un saltador des d’una palanca situada en un

penya-segat. 

salt de balcó  (balconing): salt executat des del balcó d’un allotjament per caure a la piscina.

fracturació  hidràulica (fraking):  tècnica  de  geologia  del  petroli  consistent  a  estimular  la

permeabilitat d'una roca magatzem en un pou de petroli obrint-hi fissures, per mitjà de la injecció

de líquid a pressió amb una suspensió de material granular.

Un home ha mort  aquesta matinada a Calella. La víctima ha caigut d'un sisè pis i  es

descarta que hagi estat un nou cas de salt de balcó o 'balconing'. La investigació està sota

secret de sumari.

La Plataforma Antifraking s'ha reunit amb representants de la Generalitat per evitar que es

donin permisos per a la fracturació hidràulica a Catalunya.



• substantius que fan d’adjectius

En català (com en castellà)  els substantius que fan d’adjectiu són invariables , és a dir, no

tenen forma de plural: 

decret llei / decrets llei 

acord marc / acords marc

pla pilot / plans pilot

cotxe bomba / cotxes bomba

camió cisterna / camions cisterna

data límit / dates límit

hora vall / hores vall

hora punta / hores punta

imatge clau / imatges clau

quantitat sorpresa / quantitats sorpresa

No s’han de confondre, però, amb els noms que acomp anyen un substantiu i actuen com

el predicat nominal d’una oració , els quals sí que es pluralitzen:  estats membres, empreses

líders (equivalents a estats que són membres, empreses que són líders).

El  Ministeri  de l’Interior  restablirà els controls  a les fronteres durant  la cimera del Banc

Central Europeu de Barcelona, per evitar l’arribada d’activistes antisistema d’altres països.

• sud, nord, fred

Les d en posició final sonen com una t. 

I aquesta és la pronunciació adequada en el cas dels mots ‘sud’, ‘nord’, ‘fred’.

Quan el nom ‘sud’ es combina amb un adjectiu o amb un nom per formar un nom compost, la d

continua sonant [t], no se sonoritza en [d] : Sud-amèrica, Sud-àfrica, sud-americà, sud-africà,

sud-est, sud-oest.

T

• tai-txi

‘Tai-txi ’ o bé ‘tai-txi-txuan ’ són les grafies catalanes que corresponen al mot xinès usat per

denominar  l’art  marcial  consistent  en  un  encadenament  de  moviments  suaus  segons  uns

esquemes precisos, que té com a objectiu l’equilibri físic i mental de qui el practica.



La transcripció de la denominació xinesa segons el sistema pinyín és ‘tai ji quan ’.

• tàper

Escrivim ‘tàper’  al recipient de plàstic que tanca hermèticament al buit i que serveix per guardar-

hi menjar, tot i que l'Institut d'Estudis Catalans no accepta aquesta adaptació de l'anglès tupper .

No cal posar les cometes simples.

• tauleta tàctil o tauleta per tablet

Es fa servir ‘tauleta tàctil ’ (o ‘tauleta ’) com a traducció de l’anglicisme tablet , l’aparell electrònic

amb funcions d’ordinador que té una pantalla que ocupa gairebé tota la seva superfície. Quant a

l’ús de paraules estrangeres, consulteu l’apartat 2 del Llibre d’estil (Estil de redacció de textos), a

la part de llengua.

Un estudi de la consultoria Forrester diu que Espanya és un dels països europeus amb més

propietaris de tauletes tàctils i on les vendes es disparen, sobretot, en l’entorn professional.

• TAV/TGV/AVE

TAV

‘Tren d’alta velocitat’, qualsevol tipus de tren que corri a una velocitat de més de 270 km/h.

TGV

‘Tren de Gran Velocitat’, tren d’alta velocitat fabricat per l’empresa francesa GEC-ALSTHOM.

AVE

‘Alta Velocidad Española’, fa referència al tren d’alta velocitat espanyol.

• TEDAX, els

Els TEDAX són els tècnics especialistes en desactivació d’artefac tes explosius . 



Són  un  cos  policial  existent  a  la  Guàrdia  Civil,  a  la  Policia  Nacional  i  en  algunes  policies

autonòmiques. 

TEDAX és una sigla i, per tant, s’escriu amb majúscula i sense punts . Per saber si una sigla és

masculina o femenina i  singular  o plural,  es mira el  nucli.  En el  cas de TEDAX  el  nucli  és

tècnics , un mot masculí plural i es parla, per tant, dels TEDAX.

L’excomissari  dels  TEDAX,  Juan  Jesús  Sánchez  Manzano,  va  declarar  que  no  van

considerar que l’explosiu de l’atemptat fos titadyne.

• telebasura/teleporqueria

El terme ‘telebasura ’ es pot traduir per: ‘teleescombraries ’ o, millor, ‘teleporqueria ’.

• temps de descompte / temps afegit

Són expressions sinònimes . En el món del futbol, s’usen per fer referència al període de temps

suplementari als 45 minuts de cada part, equivalent al temps total perdut com a conseqüència de

les diferents interrupcions momentànies del joc.

• tennis/tenis

La paraula ‘tennis’ es pot escriure amb una  n o amb dues, però la  forma preferent i la que

farem servir és amb dues n: colze de tennis (epicondilitis),  tennis de taula, tennis de coberta,

servei de tennis, tennístic, etc.

• Ter 

D'acord amb el Llibre d'estil de La Xarxa, respectem la pronúncia local de les vocals tòniques 

dels topònims catalans. 

Així doncs, fem oberta la 'e' tònica a 'Ter' [tɛr], com també en els topònims que continguin el nom 

del riu Ter:



Roda de Ter (amb 'e' oberta)

Cellera de Ter (amb 'e' oberta)

Cervià de Ter (amb 'e' oberta)

Vilallonga de Ter (amb 'e' oberta)

• terrorisme: terminologia

En català oriental cal neutralitzar les dues o de la paraula ‘comando’: [kumandu ].

La paraula ‘kamikaze’ és d’origen japonès i significa ‘tempesta providencial’.  En català oriental

no s’han de neutralitzar les a i les e. La z s’ha de pronunciar com una s sonora i no sorda . I

en tot cas, mai com la z castellana . Malgrat que aquesta és una paraula estrangera, la formació

del plural segueix les normes bàsiques de la nostra llengua: un kamikaze, dos kamikazes .

Un kamikaze és un aviador suïcida que es llança amb el propi avió sobre l’objectiu enemic per

destruir-lo. En aquest sentit, i per extensió, conductor suïcida de qualsevol vehicle, normalment

proveït d’explosius, que es llança contra l’enemic.

• test d'estrès

'Estrès' es pronuncia amb 'e' oberta en el català central i amb 'e' tancada en el nord-occidental.

La banca ha aprovat el test d'estrès de la Unió Europea.

• tinenta d'alcalde

En català fem la concordança de gènere en: tinent d'alcalde / tinenta d'alcalde.

Arran del presumpte cas de corrupció a Torredembarra, la Guàrdia Civil ha registrat el 

domicili de la primera tinenta d'alcalde d'aquest municipi.



• tiquet moderador

La paraula ‘tiquet’, en castellà ‘tique’ (o  tiquete a llatinoamèrica), és l’adaptació de la paraula

anglesa ‘ticket’. Tot i que el mot en anglès (‘ticket’) i en castellà (‘tique’) són plans, en català és

agut i no porta accent , d’acord amb les regles d’accentuació. Per tant, és incorrecte pronunciar

[tíket] en català.

La Generalitat aplicarà algunes taxes noves en el 2012, com el tiquet moderador sanitari i la

taxa turística.

• títols de pel·lícules

Si una pel·lícula té versió catalana s’ha de posar el títol en català.  

Ha mort l’actor canadenc Leslie Nielsen, protagonista de la pel·lícula ‘Agafa-ho com puguis’.

• *tonto i *tonteria

No us passeu al  castellà  en comptes de dir  les coses en català amb l'excusa que la  forma

castellana és la més usada en l'àmbit col·loquial. 

La llengua catalana té molts recursos i allò que us pot sonar poc freqüent pot ser la forma més

coneguda i usada en altres llocs del territori. Per això, és un error pensar que l'ús que feu de la

llengua és l'ús que en fa tothom.

A més, com a mitjà públic,  la nostra missió de servei és difondre les formes correctes de la

llengua catalana. Es pot ser col·loquial sense caure en els castellanismes.

Per  tant,  formes com *tonto  o  *tonteria,  entre  d'altres,  que són incorrectes  en català,  tenen

alternatives en català correctíssim i col·loquial:

ximpleria, animalada, bajanada, bestiesa, disbarat...

ximple, tanoca, talòs, capsigrany, babau...



• topònims llatins

Aquests topònims mai no porten accent gràfic.

Tarraco  es pronuncia amb  l’accent a la primera  a,  és a dir,  [tàrraco ]  i  no [tarràco].  De la

mateixa manera,  Barcino  (Barcelona) es pronuncia amb accent a la  a i no a la  i: [bàrkino ]. A

més, la c de Barcino sona com si s’escrivís amb qu. També són esdrúixols  els topònims llatins

Betulo  (Badalona) i Egara  (Terrassa): [bètulo ], [ègara ].

En canvi, Cartago  es pronuncia amb l’accent a la segona a i no a la primera: [kartágo ].

• topònims - rs  final: Granollers, Farners, Llinars, Pallars

En català oriental i occidental la r de determinats topònims no es pronuncia. 

Encara  que  la  ciutat  de  Granollers  s’escrigui  amb  -rs final,  realment  la  r no  es  pronuncia:

[granollés ]. Com tampoc es pronuncia la r del nom del municipi de Llinars. Diem [llinàs ]. Ni la r

de ‘Farners’, quan es parla del municipi de Santa Coloma de Farners: [farnés ]. 

Altres casos: Pallars, Fusters, Calders...

• toros

Recull d’expressions taurines:

Veure-ho des de la barrera

Donar un cop de gràcia

Rebre una estocada (mortal)

Capejar una situació

Agafar el toro per les banyes

Trencar-se les banyes

Saltar-se les coses a la torera

Ser un torero

Anar dret al toro

Quin embolat!

El Parlament ha prohibit les curses de braus o corrides de toros a Catalunya. 



• ‘tot’ i ‘mig’ davant de topònim

Els  determinants  ‘tot ’ i  ‘mig ’ no  varien  davant  dels  topònims  (noms  propis  de  lloc:  ciutat,

comarca, país, illa, continent, etc.) no precedits d’article .

El conseller de Territori i Sostenibilitat proposa peatges tous a tot Espanya per posar fi al

greuge català.

• tot terreny / els tot terrenys

L’expressió  ‘tot  terreny ’ és  una locució  adjectiva,  que pot  fer  funció  de  nom.  Cal  escriure-ho

separat : ‘tot terreny’, i s’ha de tenir en compte que és invariable  com a adjectiu : els vehicles tot

terreny, i variable com a substantiu : un tot terreny, els tot terrenys.

El mateix s’aplica als ‘vehicles tot camí ’, o ‘tot camins’ , que de fet és un tipus de vehicle diferent

del tot terreny. Les motocicletes tot terreny s’anomenen també ‘trail ’.

• transició

La proximitat dels sons [s] i [z] genera assimilació. No s’ha de pronunciar [tranzizió] ni [transisió],

sinó [tranzisió ]. 

El mateix passa en casos com ‘decisió’, ‘precisar’, ‘precisament’, ‘decisor’, etc. 

Les grafies ss , ce, ci , ç corresponen sempre al so sord [s]. Les grafies s (entre vocals i final+

vocal) i z (en totes les posicions) corresponen al so sonor [z ].

• trànsit/tràfic

trànsit

Acció de passar per un lloc, té a veure amb el trànsit de persones o de vehicles.



tràfic

Té a veure amb el comerç, amb el comerç de mercaderies o amb el transport de mercaderies, ja

que  la  definició  de  tràfic  diu  expressament  ‘comerç,  activitat  desplegada  en  l’intercanvi  de

mercaderies entre països, poblacions o individus’.

En l’àmbit del dret penal, s’utilitza per designar el  comerç clandestí i il·legal : tràfic de drogues,

tràfic de blanques, tràfic d’armes...

• transvasament

S’escriu amb una sola  s entre vocals.  Una  s entre vocals es  pronuncia sonora [z]  en tot el

domini lingüístic, excepte en els prefixos acabats en vocal com en ‘antesala’ i ‘entresol’, que es fa

sorda [s].

El conseller descarta un possible transvasament del riu Ebre en el Pla Hidrològic.

• trasplantament

La paraula correcta és ‘trasplantament ’ i no *‘transplantament ’.  

El prefix tras-  s’usa  per formar adjectius de lloc amb el signifi cat de ‘dellà’ :  trasplantament,

trasbalsar... 

Per  contra,  trans-  significa  ‘a  través  de’  i  denota  posició  o  direcció  a  través  o  transversal:

transsiberià, transalpí...

Éric Abidal va necessitar un trasplantament de fetge.

• Trofeu Comte de Godó

El nom del trofeu i del torneig el traduïm al català, tal com ho fan la majoria de mitjans en llengua

catalana i malgrat les indicacions de l’organització.  

Del 20 al 28 d’abril té lloc a Barcelona el torneig de tennis Comte de Godó.



• troica/*troika

La forma ‘troica ’ és correcta per denominar un grup format per tres que governen un estat  o

dirigeixen una organització. La forma *‘troika ’ no és correcta .

Grècia incomplirà els objectius de dèficit pactats a l’estiu amb l’anomenada troica: la Unió

Europea, el Banc Central Europeu i el Fons Monetari Internacional.

U

• Unesco

No s’apostrofa l’article femení  davant de la paraula ‘Unesco’. Originàriament era una sigla, i per

això no es neutralitza la o final  [unesko ].

Avui se celebra el primer Dia Mundial de la Ràdio, proclamat per la Unesco.

• Urdangarin

No porta accent, ja que és basc i no es tradueixen els noms dels cònjuges dels descendents

reials  si no provenen de famílies reials ni han rebut el títol de príncep o princesa.

El duc de Palma, Iñaki Urdangarin, reconeix un compte a Suïssa i insisteix a atribuir la gestió

de Nóos al seu soci.

V

• vacances i vacacions

Les paraules 'vacança' i 'vacació' són normatives. És a dir, formen part del diccionari de l'Institut

d'Estudis Catalans. Per tant, en català podem dir: 'fer vacances' i 'fer vacacions'.



Segurament sorprendrà aquesta afirmació, perquè tot i  que 'fer vacacions' no és una expressió

incorrecta, és més pròpia de l'àmbit valencià i balear i no s'usa gaire a Catalunya, on sovint s'ha

considerat incorrecta erròniament o bé un calc del castellà.

• vari / diferent / divers

vari/vària

‘Que es mostra diferent d’un temps a un altre, mudable ’. En plural significa ‘de caràcter diferent,

de distinta espècie, variat, divers’. Com és normal amb els adjectius, es posposa al nom. 

És  incorrecte  fer  servir  aquest  mot  en  plural  en  comptes  ‘d’uns  quants’  /  ‘unes  quantes’,

‘diversos/es’: Li han regalat un bolígraf de colors varis.

diferent (adjectiu invariable)

‘Que difereix, no igual ’: Tinc una opinió diferent de la seva.

Uns quants : M’ho han dit ja diferents persones.

divers/diversa

‘De múltiples aspectes ; multiforme’: amb fortuna diversa, una regió diversa.

‘Coses que  presenten  cadascuna  un caràcter  diferent ,  de  les  coses  de distinta  espècie  o

mena’: A l’aparador hi havia objectes diversos.

‘Alguns, diferents, uns quants, un cert nombre de’: Ho han contat diverses persones.

• vels islàmics

burca, el

Vestit que cobreix tot el cos, té una reixeta o una obertura a l'altura dels ulls.

Plural: burques

amira, una

Mocador de dues peces que cobreix els cabells i el coll.

Plural: amires

‘hijab’, el 

Mocador que cobreix els cabells i el coll.

Plural: ‘hijabs’



Pronúncia: [hijàb] (hac aspirada)

khimar, el

Mocador llarg semblant que cobreix els cabells, el coll, el pit i les espatlles.

Plural: khimars

Pronúncia: [himàr] (hac aspirada)

nicab, el

Mocador que cobreix els cabells, el coll i la cara, excepte els ulls.

Plural: nicabs

xador, el

Peça de vestir àmplia, generalment negra, que cobreix el cap i el cos i, de vegades, la cara.

Plural: xadors

xaila, la

Mocador rectangular que cobreix els cabells i les espatlles.

Plural: xailes

La  Generalitat  regularà  l'ús  del  burca  i  del  nicab  en  els  espais  públics  per  motius  de

seguretat.

• verbs d’acció 

Són preferibles els verbs que expressen acció o mov iment en comptes dels verbs d’estat

(ser, estar, haver-hi...).

Al premi de narració s’hi han presentat/concursen/competeixen una vintena d’originals.

• vídeo, estèreo 

La o de les paraules ‘vídeo’ i ‘estèreo’ i dels seus derivats no es neutralitzen .

vídeo [bídeo ]: videojoc, videocasset, videoclub

estèreo [əstéreo ]: estereofònic



La policia ha desarticulat una xarxa de pornografia infantil  que intercanviava vídeos on es

poden veure abusos a menors.

• violència masclista, violència contra les dones, vi olència de gènere

L’expressió  ‘violència  de  gènere ’ no  és  incorrecta  i  és  sinònima de  ‘violència  masclista ’.

Certament,  això no treu que  es recomani com a preferent l’expressió  ‘violència masclista ’.

També es pot dir ‘violència contra les dones ’.

• virtut: tenir o guardar

La virtut es pot ‘tenir ’, i es pot ‘guardar ’. Però no és el mateix ‘tenir ’ que ‘guardar ’.

‘No tenir virtut’ és una expressió que s’usa en negatiu per indicar que una persona o cosa no té

esma, intensitat o força vital. 

El sol d’hivern no té virtut.

Aquest caldo té virtut.

Res a veure amb l’expressió ‘guardar la virtut’, que vol dir ‘ser cast’.

• vivenda/habitatge 

Usem preferentment ‘habitatge ’, encara que acceptem ‘vivenda’.

• vot

La  o de  vot  es pronuncia oberta en català oriental  (com la  o de l’astre, ‘sol’), i  tancada en

català nord-occidental  (com la o de ‘sopa’). 

Els derivats ‘votar’, ‘votació’, etc., en català oriental neutralitzen la o en u.



• vot sol·licitat (voto rogado)

El concepte jurídic de voto rogado  es tradueix al català com a ‘vot sol·licitat ’.

W

• web

Si es fa referència al  lloc web  (‘el web ’) es parla del  lloc d’Internet format per un conjunt de

pàgines web que una organització  (en el cas de l’exemple, el Departament d’Interior) pública

perquè s’hi pugui consultar la informació que conté.

Si es diu pàgina web  (‘la web ’) es parla del document escrit en HTML  (Col·laboració ciutadana

contra la violència urbana) que generalment conté enllaços amb altres documents  del web (en

aquest cas, del web d’Interior).

El  substantiu  ‘web’ és  una  forma masculina  que es  troba  sovint  en  aposició  amb una funció

adjectiva en la formació de termes relacionats, com ara ‘pàgina web’ o ‘servidor web’; en aquests

casos, i habitualment en l’ús oral, s’elimina el substantiu que actua com a nucli del sintagma, que

queda reduït a la forma ‘web’, i es manté el gènere del substantiu elidit i diem, per exemple, ‘un

web’ (masculí) per ‘un lloc web’ o ‘una web’ (femení) per ‘una pàgina web’. Web, WWW i W3 són

abreviacions de la forma ‘World Wide Web’, que és el terme anglès originari que designa aquest

concepte. 

Lectura www

La sigla W3 o WWW es llegeix: ve, ve, ve ; tres ves  o  tres ves dobles . No s’ha de dir *‘tres dobles

ves’.

El  Departament  d’Interior  ha  hagut  de  retirar  la  fotografia  d’un  menor  de  la  web  de

col·laboració ciutadana contra la violència urbana. L’objectiu de la web és identificar alguns

dels protagonistes dels aldarulls de la vaga general del 29-M.



• ‘wingfly’

No hi ha proposta oficial per a la traducció de 'wingfly', però podeu especificar que és  vol amb

vestit d'ales . Aquesta modalitat no és coneguda i és preferible que especifiqueu de què es tracta.

Ha mort l'esportista, aventurer i periodista barceloní Àlvaro Bultó mentre practicava 'wingfly'

als Alps.

X

• X Games

Tot i que és cert que la pronúncia de la 'x' en anglès és [eks], seguirem el criteri força generalitzat

de pronúncia mixta (en català i anglès) del nom d'aquest esdeveniment esportiu: [eksguéims] .

Els  X  Games,  els  Jocs  Olímpics  dels  esports  extrems,  es  disputen  fins  diumenge  a

Barcelona.

• Xavier Pallarès

El nom de l'alcalde d'Arnes, a la Terra Alta, és Xavier Pallarès. Tot i que el cognom de l'alcalde

arnerol s'escriu amb 'e' oberta, heu de tenir en compte que en català nord-occidental aquesta 'e' es

pronuncia tancada. 

En aquesta variant dialectal es pronuncia tancada la 'e' final tònica de paraules com 'anglès', 'cafè',

'pallarès', 'perquè', encara que la grafia marqui 'e' oberta.

Aquesta indicació no afectaria els parlars de català central, però com el cas que ens ocupa és un

nom propi, i atesa la nostra vocació local, en respectem la pronúncia tancada.

Podeu escoltar l'alcalde d'Arnes dient el seu nom en aquest enllaç: 

http://www.parlament.cat/web/actualitat/canal-parlament/videos?p_cp1=186383



• xeringues

L’instrument destinat a la introducció o l’extracció de substàncies líquides en conductes, cavitats o

teixits de l’organisme, consistent en un tub de vidre, plàstic, etc., al qual hom hi acobla l’agulla, el

trocar, etc. és diu ‘xeringa ’ i no *‘xeringuilla ’.

La  xeringuilla  és  un  arbust  caducifoli  de  la  família  de  les  saxifragàcie s (Philadelphus

coronarius), de fulles oposades i el·líptiques, flors blanques, grosses i oloroses en raïms, i fruits en

càpsula, molt comú en els jardins europeus.

L’operació contra  la  droga que els  Mossos  d’Esquadra  han fet  a  Gavà.  L’Ajuntament  ha

recordat que cada any recullen milers de xeringues en el barri.

• xifres amb guió

Un  DUC, que no és només un títol nobiliari, sinó, també la  regla pràctica per recordar on cal

posar els guions en les xifres; entre desenes i uni tats (D-U) i unitats i centenes (U-C) . 

Per exemple, 7.733 s’escriu set mil set-cents trenta-tres.

• XIP TV, la

XIP TV és la  plataforma de distribució de continguts audiovisual s de la Xarxa Audiovisual

Local . 

En cas d’haver de posar un article,  hi posarem el femení (la) i no el masculí (el) : la XIP TV.

L’article sempre recorda l’essència de la cosa. En el cas de La Xarxa, l’article forma part del nom

propi (i per això el posem en majúscula). En el cas de la XAL, l’article no forma part del nom propi (i

per  això  el  posem  en  minúscula).  En  aquests  dos  casos,  l’article  femení  es  vincula  a  la

paraula ‘xarxa’.  En  el  cas  de XIP  TV,  l’article  és  femení  perquè  es  vincula  a  la  paraula

plataforma.

Ho trobareu a XIP TV...

Ho trobareu a la XIP...



La XIP és una plataforma de continguts audiovisuals...

XIP TV és una eina de distribució...

Y

• Yasser Arafat

La pronunciació del nom de l’expresident de l’Autoritat Nacional Palestina fins a la seva mort (2004)

és [yàsser arafàt ].

Z

• Zarzuela, La

La Zarzuela  es pronuncia  [laθarθwéla ]  i  no [lasarsuela].  Per  tant,  la  z es pronuncia com en

castellà , i no la fem com una s de Sara.

El rei Joan Carles i els líders sindicals de Comissions Obreres i la UGT s’han reunit aquest

matí al palau de La Zarzuela.

• zona de fans, zona d'aficionats

Podem dir 'zona de fans' o 'zona d'aficionats', evitarem 'fan zone', ja que si tenim manera de dir-ho 

en català, hem d'evitar fer servir paraules estrangeres.

Els aficionats del Nàstic tindran una zona de fans aquest dissabte a Llagostera.

• Zuric

Pronunciem [zurík ], ja que és una paraula plana.



La FIFA i la revista France Football  anunciaran avui a Sao Paulo els tres finalistes per al

guardó de la Pilota d’Or. Coneixerem el guanyador el 3 de gener a Zuric.


