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Senyalar o assenyalar?

Senyalar vol dir ‘fer o posar un senyal en una cosa’,

o ‘fer una ferida que deixa una cicatriu o un senyal’:

He senyalat la roba del meu fill amb les inicials.

L'agressor li senyalà la cara amb un ganivet.

El verb assenyalar, en canvi, té un camp semàntic

més ampli. Sol ser sinònim de mostrar, dir,

manifestar, fixar, determinar… De fet, pot

expressar:

• L'acció de mostrar o designar algú o alguna

cosa amb el dit o fent qualsevol altre senyal:

No assenyalis ningú amb el dit, que és de mala educació.

• També significa ‘dir, declarar, afirmar’:

El cap de l'oposició ha assenyalat que l'esperada reactivació econòmica no s'ha produït.

• Pot fer referència a l'acció de determinar una data:

Ja han assenyalat la data del referèndum.

• I, finalment, indica que alguna cosa és indici d'una altra:

Aquests núvols assenyalen pluja.

La pregunta del mes

Han de portar dièresi les formes egoisme i altruista?

La resposta, el mes que ve, a l’apartat “La resposta del mes passat” de La Píndola.

La resposta del mes passat

El mes passat us preguntàvem si anàveu ha de portar accent gràfic. Efectivament, anàveu (com cantàveu,

ballàveu, dinàveu, veníeu, obríeu, etc.) ha de portar accent. Però, per què en porten totes aquestes formes

si són paraules planes que acaben en vocal? Aquí teniu un petit recordatori de les normes d’accentuació.

• Els mots aguts s’accentuen si acaben en vocal, vocal + s, en i in. Les terminacions i i u han de ser vocals i no

semivocals, és a dir, que no han de formar part d’un diftong. Així: seré, camí, hindú, però sereu, servei (són

agudes, acaben en vocal, però no s’accentuen perquè acaben en diftong decreixent).

• Les paraules planes, a banda de portar accent quan no acaben en cap de les terminacions de les agudes (dèbil,

érem), també en porten quan acaben en un diftong decreixent o triftong (-ai, -ei, -oi, -ui, -au, -eu, -iu, -ou, etc.).

Per això accentuem anàveu, éreu o faríeu…, perquè acaben en diftong.

• Les paraules esdrúixoles s’accentuen totes (música, vídua, càlida…).


