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El Masnou

La majoria de noms de poblacions s’escriuen sense

article (Girona, Barcelona, Teià, Montgat...), però

s’usa en un nombre considerable de poblacions (el

Masnou, el Pont de Suert, el Vendrell, el Caire...).

L’ús de l’article depèn de cada cas concret, si per

tradició aquell nom n’ha portat o no.

En el cas dels noms de comarques, totes porten

article tret d’Osona (el Maresme, el Vallès Oriental, el Barcelonès...).

Pel que fa a noms de països, dins d’un context, n’hi ha que semblen exigir sempre l’article (l'Equador, el

Perú, el Senegal, el Japó), mentre que d'altres el rebutgen (França, Anglaterra, Egipte, Bòsnia). Si dubteu

si han de dur l’article o no, el millor és consultar l’enciclopèdia.

Com hem d’escriure l’article, amb minúscula o amb majúscula?

Escrivim amb minúscula l’article que acompanya certs noms de lloc catalans o catalanitzats, sempre que

no es trobi a l’inici d’un text, després d’un punt o en una llista. Per tant, escrivim: el Masnou,

l’Hospitalet, el Solsonès, el Maresme, la Xina, l’Afganistan...

Quan hi ha una preposició, cal fer la contracció corresponent (pel, del, al):

L’alcalde del Masnou. (I no *d’El Masnou.)

Visc al Maresme. (I no *a El Maresme.)

En canvi, quan es tracta de topònims que no tenen forma catalana, l’article s’escriu amb majúscula i no

s’apliquen les normes de contracció:

Vinc de Los Angeles

La pregunta del mes

Com diem en català reanudar?

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

La resposta del mes passat

El mes passat us demàvem si en català hem de dir reflectir o reflexar. El verb reflexar no existeix i cal

dir, doncs, reflectir (que es conjuga com servir). Per tant, hem de dir que la llum es reflecteix en una

superfície o s’hi ha reflectit, i no pas que *la llum es reflexa o *s’ha reflexat.


