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Paraules mal
pronunciades

olts dels errors ortogràfics que es
cometen són deguts a la mala
pronunciació. Un dels errors de

pronunciació més estesos és confondre el
so de la essa sonora amb el de la essa sorda,
o viceversa. És el cas de paraules com ara
agressió, pressió, disseny, cessió, colossal, dis-
soldre, expressar i missió, que sovint les sen-
tim pronunciades amb essa sonora. O les
que es pronuncien erròniament amb essa
sorda quan representen el so de la essa so-
nora, com per exemple, tisores, dosi, medu-
sa, anestèsia i anàlisi.

Un exemple típic de pronunciació in-
adequada és el fenomen fonètic d’escurçar
paraules elidint algunes vocals perquè
aquestes es troben en contacte amb el so de
la erra, com per exemple dir carga en
comptes de càrrega, brenar i no berenar i
vritat en lloc de veritat; o bé canviar alguna
vocal de la paraula: dicidir per decidir. Tam-
bé es produeixen reduccions de diftongs en
casos com ara aiga per aigua, casi per quasi i

cantitat per quantitat. A l’hora d’escriure
cal diferenciar aquests fenòmens fonètics,
propis de l’oralitat, del registre escrit.

Un error que també és molt comú pel
que fa a la pronunciació és accentuar les
paraules incorrectament. Així seria bo re-
cordar que són paraules agudes, és a dir,
que tenen l’accent en l’última síl·laba, ti-
quet, elit, ciclop, hoquei, poliglot i xassís, en-
tre altres mots. Són paraules planes, i per
tant porten l’accent en la penúltima síl·laba,
atmosfera, monòlit, míssil, víking, medul·la,
acne i intèrfon. I finalment, són paraules es-
drúixoles diòptria, quàdriceps, aurèola, pe-
ríode i pneumònia.

Altres errors habituals són afegir una t al
final d’alguns mots, com ara col·lègit per
col·legi i premit per premi; pronunciar tz en
comptes de s, en exemples com improvitzar
per improvisar, matitzar en lloc de matisar;
o bé pronunciar ll en comptes de l a princi-
pi de paraula, com en els casos de llògic en
lloc de lògic o llegítim en comptes de pro-
nunciar legítim. ❋
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Sabíeu que...
Altres paraules que es pronuncien
malament són milló per milió,
metereologia en comptes de
meteorologia, enginier o ingenier per
enginyer, texte en comptes de text,
codig per codi, o corretgir per corregir.
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Pobres contribuents
“El contacte de la preposició a i la con-
junció que és habitual en els registres in-
formals i en estils pròxims a la llengua
espontània: L’al·lusió a que m’hagi en-
fadat em sembla fora de lloc; La crida a
que ens organitzem arriba tard; Els
meus amics són contraris a que els
obliguin a sortir demà. Amb tot, en els
registres formals s’evita el contacte de la
preposició i la conjunció.” 
[Reproducció fragment GIEC]

ls manuals de gramàtica presen-
ten tradicionalment el fenomen
del contacte de preposició i con-

junció amb un títol popular, força im-
plantat: “Caiguda de preposició”. Badia
i Margarit, en la gramàtica del 1994, va

anomenar “la caiguda” d’una altra ma-
nera: “Desaparició de preposicions” i,
també, “abdicació de preposicions àto-
nes”. Tanmateix, el capítol de la Gramà-
tica de la llengua catalana que aborda
aquest fenomen es val d’altres referèn-
cies: o hi ha “contacte de la preposició i
la conjunció” o “s’evita el contacte”.

El fet és que el contacte es considera
més o menys habitual o general en els
registres informals i en estils pròxims a
la llengua espontània, tant si la preposi-
ció és a (contraris a que hagin d’agafar
maleta), de (conscient de que era tard),
en (confiança en que aprovaria) i amb
(conformes amb que les dades es facin pú-
bliques). En canvi, en els registres for-
mals s’evita el contacte de preposició i
conjunció. Fabra, entorn d’aquest as-
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pecte gramatical, va escriure cent anys
enrere que “la sola construcció correcta
és la seva introducció mitjançant la sim-
ple conjunció que”.

La Gramàtica ens fa veure que algu-
nes frases ambigües arriben amb les
construccions formals, en què s’evita el
contacte de la preposició i la conjunció.
Així, L’administració avisa els contri-
buents que no estan al dia pot voler dir
que ‘avisa els contribuents endarrerits’,
‘avisa d’alguna cosa els contribuents
que no estan al dia’. Igualment, pot vo-
ler dir que ‘l’administració avisa els
contribuents de no estar al dia’.

En els registres informals queden
clars aquests significats: els contribuents
que no estan al dia són els contribuents

endarrerits (una subordinada de rela-
tiu forma part del complement direc-
te); en canvi, quan mana l’avís d’algu-
na cosa, és a dir, quan mana el signifi-
cat de la subordinada substantiva
complement de règim, es diu en estils
pròxims a la llengua espontània que
l’administració avisa els contribuents de
que no estan al dia.

La Gramàtica esmenta diferents
maneres d’evitar el contacte de la pre-
posició i la conjunció, i de retruc les
ambigüitats, si n’hi ha. Una és interca-
lar el sintagma nominal el fet entre la
preposició i la conjunció. S’acaba el
termini per presentar la declaració de
la renda i l’administració avisa els con-
tribuents (només alguns) del fet que
no estan al dia. Encara. ❋

El contribuents
poden ser avisats
per Hisenda de
moltes maneres, fins
i tot amb ambigüitats
JUANMA RAMOS




