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Els noms de les festivitats. Majúscula o minúscula? 
 
S'escriuen amb majúscula inicial tots els substantius i adjectius (però no els articles ni les 
preposicions) de les designacions de les festivitats cíviques, religioses i polítiques.  
 
Carnestoltes o Carnaval 
Dijous Gras 
el dia de Sant Jordi o la diada de Sant Jordi (però la paraula sant anirà en minúscula quan no 
ens referim al nom de la festa, sinó al personatge; exemple: la llegenda de sant Jordi) 
el Divendres Sant 
el Halloween 
el Primer de Maig 
Festa del Sacrifici o Festa de l’Ofrena o Festa del Xai 
l’Onze de Setembre 
la Festa Major del Masnou (però amb minúscula si és un genèric: una festa major molt lluïda, 
les festes majors de la comarca són totes a l’estiu)  
la nit de Sant Joan (però en minúscula si fa referència al sant: la vida de sant Joan) 
la revetlla de Sant Pere (però en minúscula si fa referència al sant: sant Pere és el patró del 
Masnou) 
la Setmana Santa 
l'Onze de Setembre o la Diada 
Pasqua 
per Tots Sants 
 
I això és així, és clar, també per a l’escriptura de les festes de Nadal: 
 
Nadal, la nit de Nadal, el dinar de Nadal 
per Cap d'Any, la nit de Cap d’Any, la festa de Cap d’Any 
Reis, la nit de Reis, el dia de Reis  
Sant Esteve (però la paraula sant anirà amb minúscula quan no ens referim al nom de la festa, 
sinó al personatge; per exemple: la vida de sant Esteve) 
el dia dels Innocents 
 
 
 

 
 
La dosi extra 
 
És correcte en català el cagatió? 
 
*Cagatió és incorrecte en el sentit de tió. Així, en comptes de: 
 
Els nens donen cops de bastó al *cagatió perquè els cagui regals. 
 
Hem de dir: 
 
Els nens donen cops de bastó al tió perquè els cagui regals. 
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La normativa tampoc no admet *cagatió per designar la tradició nadalenca de picar un tronc i 
fingir que caga dolços i altres regals (tot i que alguns diccionaris sí que admeten aquest ús). 
L'expressió adequada és fer cagar el tió. 
 
Cada any fem cagar el tió. (I no *Cada any fem el cagatió) 
 
Ara bé, la cançó sí que diu “Caga, tió!”, però ja veieu que aquest és un cas diferent dels 
anteriors, ja que no es tracta d’un substantiu, sinó del verb en imperatiu. 

 
 
 
 


