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Reis, presidents i papes

S’escriuen amb minúscules inicials els noms dels

càrrecs oficials (ex. alcalde, regidor, ministre), els

títols nobiliaris (marquès, duc), les formes de

tractament o de designació genèrica de persones que

precedeixen els noms propis (senyor) o les

designacions de càrrecs no oficials (director

general, cap). Per tant, reis, presidents i papes

s’escriuen amb minúscules, per molt honorables que

siguin! (És clar, però, que si per posició dins del text

pertoca una majúscula, com ara després d’un punt, cal posar-la-hi.) Fixeu-vos, doncs, en els exemples

següents:

El president de la Generalitat ha afirmat que…

L’alcalde del Masnou va assistir a…

La regidora de Cultura ha inaugurat…

El senyor Ramoneda…

El director general de la Dogi…

El papa Benet XVI va viatjar…

El rei Joan Carles va arribar…

Segons sant Pau…

Va dir a mossèn Cinto…

Cal tenir en compte, però, que quan les designacions dels càrrecs van introduïdes per les formes

protocol·làries de tractament que els corresponen, aquestes designacions també s’escriuen amb majúscula

inicial. Exemples:

Molt Honorable Senyor President

Il·lustríssima Senyora Alcaldessa

Sa Majestat el Rei

Val a dir, però, que les formes protocol·làries de tractament tenen, cada vegada més, un ús molt reduït.

També escrivim en majúscules les formes abreujades de tractament. Així, per exemple, Sr. Serra, Dra.

Martí o St. Ramon, però si els escrivim desplegats han d’anar amb minúscula: senyor Serra, doctora

Martí, sant Ramon.

Per saber-ne més sobre l’ús de les majúscules i les minúscules: http://www6.gencat.net/llengcat/publicacions/majus/index.htm
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La pregunta del mes

Com hauríem d’escriure, a la frase següent, la paraula sant: amb majúscula inicial o amb minúscula?

Per Sant Antoni es fa la tradicional cercavila dels Tres Tombs.

Per sant Antoni es fa la tradicional cercavila dels Tres Tombs.

Com sempre, la resposta la trobareu a La Píndola del mes que ve.

La resposta del mes passat

El mes passat us proposàvem que trobéssiu l’error de la frase: L’Ajuntament ha decidit instal·lar un

semàfor a la carretera, doncs aquesta mesura redueix la velocitat dels vehicles i l'impacte sonor del

trànsit. L’heu trobat? L’error és que doncs està mal usat en aquesta frase. Doncs no té un valor causal. Per

tant, quan el pugueu substituir per perquè, ja que o vist que, és incorrecte. En aquesta frase, caldria

escriure: L’Ajuntament ha decidit instal·lar un semàfor a la carretera, ja que/perquè aquesta mesura

redueix la velocitat dels vehicles i l'impacte sonor del trànsit.


