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Dels  gairebé 150 accents diacrítics només han quedat els següents: 

bé/be, déu/deu, és/es, mà/ma, més/mes, món/mon, pèl/pel, què/que, sé/se, sí/si, sòl/sol, 

són/son, té/te, ús/us, vós/vos. Però s’escriuran sense accent diacrític els compostos i 

derivats dels mots anteriors, adeu, adeu-siau, marededeu, rodamon, a contrapel, 

entresol o subsol.  

 

Mots prefixats i compostos 

Quan el so “r” apareix entre vocals s’escriurà “rr”: arrítmia en compte d’arítmia, 

corresponsable en comte de coresponsable, erradicar en comte d’eradicar, correferent 

en lloc de coreferent, otorrinonaringòleg en lloc d’otorinonaringòleg, cefalorraquidi en 

lloc de cefaloraquidi. El mateix per els compostos de raqui(o)-, re-, rin(o)-, rinco- 

riz(o)-, rodo-, -rràfia, -rrexi i –rrinc. 

 

Noves paraules i modificades 

aiatol·là, blog i cànnabis. 

nietzschià esdevé nietzscheà i sèquia passa a ser séquia. 

 

Aclariments de dubtes de noms propis 
S’escriuran Abigail, Dèbora, Raül, Rubèn, el Figueró, Talteüll, Mongrony, la 

Salzadella, Binibèquer. 

 

Mots i expressions de grafia vacil·lant 
S’escriuran brunz, cotó-en-pèl, menysestimar, xep-a-xep, arrapa-i-fuig, can penja-i-

despenja. 

 

Manlleus d’ùs freqüent  
Resten així, aiguagim, fitnes, gòspel, gruyère, jacuzzi, kebab, off de record, sushi. 

 

Ús del guionet 

El prefix davant d’un sintagma, amb guionet:  exemple, ex-directora general, vice-

primer ministre. En els conjunts de l’adverbi “no” seguit d’un nom o adjectiu es 

col·locarà el guionet només quan són lexicalitzats, per exemple art no-figuratiu 

(abstracte), però no en la no confessionalitat de l’Estat. No guionet en expresions 

lexicalitzades, sensepapers, sensesostre, contrarellotge, antisistema, matadegolla, 

picabaralla i clocpiu però sí en déu-ni-do. Discrecional en casos de homonímia: co-

rector i ex-portador per a diferenciar-los de corrector i exportador, o per evitar grafies 

detonants, ex-exiliat, ex-xa, en comptes de exexiliat o exxà.  

 

Dièresi 

 

Supresió en els derivats cultes de mots sense hiat i acabats en “al”. Exemples, fluidal 

(fluid), laical (laic), col·loidad (col·loide), helicoidal, trapezoidal... En canvi: proïsmal 

(proïsme), veïnal (veí). 

 

 

 

                                                                                       


