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Ús del guionet

Escrivim sense guionet:

a) Els mots compostos amb prefixos: preinscripció,

arxiconegut, exalcalde, sotsinspector...

b) Els mots compostos a la manera culta (és a dir,

quan el primer element és una forma prefixada

acabada en o): sociocultural, fisicoquímic,

audiovisual...

Cal remarcar que els mots dels apartats a i b anteriors, encara que el prefix acabi en vocal i el segon

component comenci en r- o en s-, no dupliquen aquesta consonant. Ex.: grecoromà, politicosocial,

coresponsable (i no *grecorromà, *politicossocial o *corresponsable).

c) En general, s’escriuran sense guionet els compostos formats a partir de mots catalans: capgròs,

collverd, capicua, coliflor, Vilafranca, Torregrossa... (Vegeu, però, els punts f, g i h més avall.)

Escrivim amb guionet:

a) Els numerals compostos: vint-i-dos, vint-i-dosè, tres-cents...

b) Els mots compostos que comencen amb el nom d’un punt cardinal: nord-americà, nord-est, sud-

africà...

c) Els compostos repetitius i expressius: baliga-balaga, a corre-cuita, nyigo-nyigo, piu-piu, poti-poti, xiu-

xiu, xup-xup, zig-zag...

d) Un petit grup de mots o expressions singulars: abans-d’ahir, adéu-siau, qui-sap-lo...

e) El substantiu no-res i compostos formats amb no i un substantiu: la no-violència. En canvi, el mot no

s’escriurà separat si es tracta d’adjectius: les nacions no violentes.

f) Els compostos formats a partir de mots catalans quan el primer acaba en vocal i el segon comença per r,

s o x: barba-roig, busca-raons, escura-xemeneies, cama-sec, Puig-reig, Mont-roig...

g) Quan la manca de guionet del compost pot dificultar la lectura: pèl-llarg, cap-roig...
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h) Quan el primer element d’un compost porta accent gràfic: mà-llarg, pèl-blanc

Podeu consultar les normes sobre l’ús del guionet de l’Institut d’Estudis Catalans a:

http://www.iecat.net/institucio/seccions/Filologica/llenguacatalana/documentsnormatius/docsf5.htm

La pregunta del mes

On es compren les entrades, a la taquilla o a la guixeta?

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

La resposta del mes passat

El mes passat us demanàvem com es diu en català botiquín. La resposta és farmaciola.


