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Apostrofar és fàcil

L’apòstrof [’] és un signe ortogràfic que marca

l’elisió de vocals en algunes formes de l’article

definit (l’escola), de la preposició de (d’estiu) i

d’alguns pronoms febles (torna’l).

Recordeu que, per marcar aquest signe, heu de fer servir la

tecla de l’apòstrof [’]del teclat de l’ordinador, i no la de

l’accent [´].

A continuació teniu un resum de les normes bàsiques d’apostrofació.

• La preposició de i els articles el i la s’apostrofen davant de les paraules que comencen per vocal o h

+ vocal (l’època, l’home, l’indi, l’humà, d’universitats, d’hora).

• Ara bé, l’article femení la no s’apostrofa quan la paraula comença amb una i o una u àtones,

precedida o no per la consonant h (la unió, la immensitat, la història).

• Tant l’article la com l’article el no s’apostrofen davant de mots que comencin amb i o u

semiconsonants (el iode, el iogurt, el iot). Tampoc no s’apostrofa l’article la davant de les paraules

la ira, la una (hora), ni davant del nom de les lletres (la e, la u, la efa) i de certs noms amb el prefix

a- (la asimetria).

• Els pronoms febles també s’apostrofen quan el verb comença en vocal, quan es combinen amb

altres pronoms i quan van al darrere del verb (l’obro, obre’l i obre-te’l). Recordeu que, quan es

combinen dos o més pronoms, l’apòstrof s’escriu tant a la dreta com sigui possible. El pronom

feble femení la, com en el cas dels substantius, no s’apostrofa davant de verbs començats per les

vocals i o u àtones, precedides o no per la hac (la unifiquen, la hi donaré).

A banda d’aquestes normes bàsiques, hi ha altres criteris pel que fa a l’apostrofació que cal tenir en compte en casos específics

(l’apostrofació de sigles, abreviatures i símbols, l’apostrofació de mots que comencen per hac aspirada o essa líquida, apostrofació

de noms comercials…). Podeu consultar-los a: http://www.ub.es/criteris-cub/criteri.php?id=1274#1274 o a

http://esadir.cat/sintaxi/articles.

La pregunta del mes

En castellà, es fa servir la forma providencia per fer referència a una resolució dictada per un jutge o per

un tribunal per a la tramitació d'un afer. Erròniament, de vegades es fa servir la forma providència en

català. Sabeu quina és la forma catalana correcta per fer referència a aquest concepte? La resposta, com

sempre, a La Píndola del mes que ve.
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La resposta del mes passat

El mes passat us demanàvem per què fenomen i examen no porten accent però fenòmens i exàmens sí.

Doncs fenomen i examen no porten accent perquè són paraules planes que acaben amb –en, que és una

terminació de les agudes. Fenòmens i exàmens també són paraules planes, però no acaben amb cap de les

terminacions de les agudes i, per tant, s’accentuen.

A La Píndola núm. 3, de l’agost del 2006, trobareu un quadre amb les normes d’accentuació.


