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3.4. Les consonants 
 
3.4.1. Oclusives 
Les consonants són sons que es produeixen amb una obstrucció o 
una constricció de l’aire expirat en algun punt del conducte que va 
de la laringe als llavis. 
Es produeix una obstrucció quan un obstacle a la cavitat bucal tanca 
totalment el pas de l’aire expirat. Es produeix una constricció quan 
dos òrgans bucals s’aproximen i deixen passar l’aire per un conducte 
molt estret, on es produeix una fricció de l’aire (sons fricatius). 
 
Les consonants oclusives orals consten d’una oclusió, durant la qual 
s’interromp totalment la sortida de l’aire, seguida immediatament 
d’una explosió, en què l’aire surt bruscament cap a l’exterior. 
Segons el punt on es produeix l’obstrucció, en català diferenciem tres 
consonants oclusives: 
 
 
 
Bilabials 
 

 
Bell/pell 

Dentals 
 

 
Dos/tos 

Velars 
 

 
Gas/cas 

 
Notem que, en cada parell dels exemples anteriors, la primera consonant 
oclusiva és sonora (s’articula amb la vibració de les cordes vocals) i la 
segona és sorda (s’articula sense la vibració de les cordes vocals). 
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3.4.1.1 Les grafies 
Les consonants oclusives orals es poden escriure amb diferents 
lletres; les correspondències més usuals entre so i grafia figuren en el 
quadre següent: 
 

 
 
Per escriure correctament aquests sons oclusius, cal tenir en compte 
algunes variants fonètiques que es produeixen en certs contextos de 
la seqüència fònica. 

 
 
3.4.1.2 L’ensordiment 
Les consonants oclusives sonores b, d, g (anomenades bo-de-ga) sonen 
com les sordes corresponents p, t, c (anomenades pe-ta-ca) a fi de mot 
davant pausa i a fi de síl�laba seguides de consonant sorda. En aquests 
contextos fònics, doncs, aquests sons oclusius es pronuncien sempre sords, 
independentment de la grafia amb què s’escriuen. 
 

 
 

Normes ortogràfiques de les consonants oclusives 
finals 

A fi de mot les consonants P/B, T/D, C/G 
(BODEGA/PETACA)perden la distinció i tenen el mateix so [p, t, 
k]. Recordeu les normes següents: 
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A final de paraula després de vocal o diftong 
tònics s’escriurem el so [p] amb la lletra p; 
el so [t] amb la lletra t, i el so  [k] amb la 
lletra c, encara que hi hagi paraules de la 
mateixa familia que s’escriguin de manera 
diferent :  
P: sap, cap, llop...però llobató, llobatera… 
T: pot, paret, nebot, salut, buit... Però: 
saludar, poder, podem... 
C: batec, plec, abric, antic, poruc, pessic... 
però: bategar, bategada… 
 

Excepcions: 

B: adob, club, tub, 
cub,esnob, Jacob, 
Carib... 
-d: sud, fred, fluid…; 
els noms femenins 
acabats en -itud, -
etud: quietud, solitud, 
sol�licitud, magnitud...  

-g: Els acabats en -leg, 
-gog, -fug : biòleg, 
pedagog, demagog, 
pròfug ; zig-zag, mag, 
estrateg, tuareg, 
Hug,... 

A final de paraula després de consonant o de 
vocal àtona s’escriuen amb la mateixa lletra 
que apareix en el femení o en alguna paraula 
derivada, p/b, t/d, c/g. 

b   àrab   arabesc 

d   sord   sordesa 

g   càstig  castigar 

p   serp   serpentina 

t   sort   sortós 

c   arc   arcada 

B o P : àrab, llamp, verb, esquerp... 

T o D: ràpid, esvelt, sord, sort... 
C o G: fang, llarg, clàssic, arc... 
No son comprovables per derivació: sumand, 
subtrahend, reverend, nord, baluard, tard, 
lleopard, rang, míting, púding. 

Excepcions:  

-c: La primera persona 
del present d’indicatiu 
d’alguns verbs acaba en -
nc: vinc, venc, entenc, 
comprenc, mànec, 
espàrrec, feréstec, 
préssec, ànec, càrrec, 
càvec,  rònec, fàstic, 
llòbrec, aràbic... però 
esparreguera, 
presseguer, ànega, 
càrrega fastigós, 
feréstega, manegar, 
presseguer, atrafegat...... 

Cal recordar: Els 
gerundis acaben sempre 
en -nt: fent, ballant, 
mirant, sortint 

Gran s’escriu sense d 
final, malgrat grandesa, 
engrandir... 

S’escriuen sense -t: 
col�legi 
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A fi de 
síl�laba 

 

Per saber quina lletra s’escriu a final de síl�laba 
a l’interior d’un mot s’ha de tenir en compte 
els conjunts de grafies següents: 

Excepcions 

ab- absolut, abdomen absent, abstreure... apte, àpside 
aptitud 

ob- objecte, obtenir, obscur, obtús... 
optar, 
òptic,òptica, òptim, 
opció 

sub- 
submarí, subjecte subjecte, subjuntiu, submergir, 
subministrar, submissió, subtil...   

subs- subscriure, substància, substituir, substrat...  

ad- 
administrar, adjectiu addició, adjacent, adjectiu, adjudicar, 
adjuntar, admirar, adquirir, adscriure, adverbi, advocat, 
admetre... 

atzavara, atzar 
atlas, atlàntic, 
atleta, atmosfera, 
atzar 

dd 
addicció, addició,  
adduir  

-gd- maragda, amígdala anècdota 

-gg- suggerir, suggestió   

-gm- fragment, augment, enigma, fragment... dracma 

-gn- digne, impregnar, cognom sagnar, regnar aràcnid, tècnic 

cap- 
capdamunt, capçal, capdavall, capficar, 
capgirar, captar, captivar... 

cabdal, cabdell I cabdill  

-pt- captar, escriptor, acceptar, repte, recepta... 
dubte, subtil, 
dissabte 

-pc- capciós, accepció, corrupció, concepció...   

-ps- clepsa, el�lipsi, pseudònim, psicologia... 
subscriure, 
substituir 

-pn- hipnosi, pneumònia, pneumàtic   

-tg- garatge, metge   

-tj- platja, viatja   

-tll- espatlla, ratlla   
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-tm- aritmètica, ritme   

-tn- ètnic, cotna   

-ts- potser, lletsó   

-tz- setze, guitza   

-cc- accelerar, objecció, succés, succeir...   

-cs- sacsó, fúcsia   

-ct- actor, sector, delicte, districte, trracte...   

-cz- èczema   

 
 

3.4.1.3 L’emmudiment 

En alguns contextos fònics, determinades consonants s’elideixen, és a 
dir, no es pronuncien, de manera que algunes lletres que s’escriuen 
resten mudes. Les consonants oclusives s’emmudeixen –excepte en 
valencià i balear– en posició final de mot quan van precedides de les 
consonants nasals [m] o [n] i sovint de [l]. 
En una elocució acurada s’ha de pronunciar la t o la d darrere r o s 
tant a fi de mot com davant un mot començat per vocal, com acord o 
impost, acord important o impost indirecte. En canvi, davant de 
consonant i davant la marca de plural la t o la d generalment 
s’elideixen, com cur(t) de mida, pantalons cur(t)s, impos(t) directe. 
 
 

 
 
 

3.4.1.4 La sensibilització 
La sensibilització consisteix a pronunciar determinades consonants que 
en altres contextos s’elideixen, com hem vist en l’apartat anterior. El 
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fenomen de la sensibilització queda restringit a contextos fònics molt 
específics. 
Vegem-ne a continuació els casos més freqüents i alguns exemples: 
1. La consonant [b] de la preposició amb [∂m] se sensibilitza sempre que la 
paraula següent comença en vocal: amb això [∂m.b∂ ]; amb el tren 
[∂m.b∂l.  trεn], amb oli [∂m.  b .li]. 
2. La consonant [t] final dels gerundis se sensibilitza quan va seguida dels 
pronoms febles hi o ho: anant.-hi [∂..nan.ti], sabent-ho [s∂..βen.tu]. 
3. La consonant t final d’alguns monosíl�labs com vint, cent, quant, sant i 
similars s’acostuma a sensibilitzar quan va seguida de mot començat en 
vocal: vint.anys [bin.  TaȂ ], cent.homes [sen.t .m∂s], quant.és? 
[kwan.tes], sant.Antoni [san.t∂n.t .ni]. 
4. La consonant final dels grups -nc i -ng seguits de vocal inicial es 
pronuncia en alguns casos: blanc.i blau [.blaη.ki. ‘ βlaw]; sang. i fetge 

[saη.gi.  ‘fed.  ∂]); 
 

3.4.1.5 La geminació 
La geminació consisteix a allargar la pronúncia d’una consonant de tal 
manera que sona doble, és a dir, geminada. 
Així, les consonants oclusives [b] i [g], quan van precedides de vocal tònica 
i seguides de l, es pronuncien allargades i, per tant, sonen dobles, encara 
que la grafia sigui simple. Per exemple: poble [.p b.blE], regla [.reg.glE]. 
Les paraules derivades d’aquests mots 
mantenen la pronúncia allargada: població [bb], reglament [gg]. 
Aquest fenomen es dóna en gran part del català oriental i en part de 
l’occidental, excepte en valencià. Tanmateix en la parla col�loquial 
d’algunes zones, s’observa la tendència a fer-hi una pronúncia 
simplificada i sorda: poble [p .plə], regla [re.klə]. 

Aquests dos sons s’articulen així:  

 
[b] 

 
ball 

[v] 

 
vall 

 
El contrast d’aquests dos sons permetia no confondre mots com ball (amb 
[b]) i vall (amb [v]), que 
actualment sonen igual en una bona part del domini lingüístic. Tanmateix 
aquesta distinció es manté encara en determinats parlars (al balear, a 
l’alguerès, en part del valencià i al tarragoní), de manera que distingeixen 
perfectament parells de mots que expressen significats ben diferents: 
bé / ve    bel / vel   bull / vull   buit / vuit 
bena / vena    bast / vast   beure / veure  botar / votar 
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3.4.2. Les lletres b i v 
Antigament, a totes les terres de parla catalana es feia la distinció entre el 
so oclusiu bilabial [b] i el so [v] fricatiu labiodental, aquest semblant al del 
francès vie ‘vida’, de l’anglès view ‘vista’ i de l’alemany welt ‘món’. 
Atès que, en molts parlars catalans les lletres b (alta) i v (ve baixa) 
representen el mateix so, convé recordar les normes ortogràfiques del 
quadre de la pàgina següent. 

 

3.4.3 Els pseudoderivats 
Hi ha una sèrie de mots cultes, els pseudoderivats, que provenen 
directament del llatí (per exemple: labial del ll. labialis) i que, per 
tant, no deriven del mot primitiu català (llavi). Els pseudoderivats, 
doncs, no segueixen les normes abans indicades. Recordem els casos 
més freqüents: 

 

3. Completa els mots de les frases següents amb v o b, segons es tracti de 
derivats o pseudoderivats. 
a) És una persona freda, una mica cere...ral. Li agrada resoldre enigmes per 
esprémer el suc de 
la seva cer...ellera. 
b) El mo...iment ciutadà es va mo...ilitzar contra la guerra fent trucades als mò..ils. 
c) Els diners que de...em, apunta’ls a l’apartat del dè...it del compte corrent. 
d) Esta...a amoïnat per la seva cal...esa; ha...ia pro...at molts remeis contra la 
cal...ície. Pro...ablement es quedarà totalment cal... Però vol fer més pro...atures. 
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e) La ne...ulositat augmentarà força. El dia serà ennu... lat, però amb nú...ols 
prims. 
f) Es diu d’un cos que té una trajectòria cur...ilínia quan segueix una línia cor...a. 
g) Al carrer de davant de casa dels meus pares hi ha...ia un automò...il aparcat que 
no el mo...ien mai de lloc. 
h) La feina d’un escri...ent actual és diferent de la que feia l’antic escri...a. 
 

3.4.4 Divergències respecte a altres llengües 
romàniques 
Les normes ortogràfiques sovint no permeten saber si cal escriure b o v. En 
aquest cas, cal tenir en compte que normalment les llengües romàniques 
tenen una 
grafia coincident. 
Per exemple: en català beure / veure; en castellà i portuguès beber / ver; 
en francès boire / voir, o en italià bere / vedere. 
Tanmateix, en català, hi ha algunes grafies que divergeixen respecte 
d’altres llengües romàniques. Fixa’t en les paraules dels quadres 
d’abaix. 

 

3.4.5. Les consonants fricatives i 
africades 
3.4.5.1 Les consonants fricatives 

Les consonants fricatives s’articulen amb una constricció deguda a 
l’aproximació de dos òrgans bucals que deixen un conducte estret per 
on passa l’aire fregant, cosa que produeix el so de fricció 
característic d’aquestes consonants. És el cas d’aquests exemples:  

 

[f] fi, [v] vi (en alguns parlars); [s] caça, [z] casa; [ ] xoc, [ ] joc. 
Segons el punt on es produeix la constricció, tots els parlars catalans 
diferencien dues consonants fricatives alveolars i dues de palatals. 
Observa i pronuncia: 
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Fricatives alveolars 

             [z]                     [s] 

   

         Casa          caça 

Fricatives palatals 

[з] [f]  

      

          Joc                xoc 

 
 

Notem que, en els exemples anteriors, les consonant fricatives [z] i [ ] són 
sonores (s’articulen amb la vibració de les cordes vocals) i les fricatives [s] i 
[ ] són sordes (s’articulen sense la vibració de les cordes vocals). 
 
Les grafies 
Les consonants fricatives alveolars i palatals es poden 
escriure amb diferents lletres; les correspondències 
més usuals entre so i grafia figuren en el quadre 

següent: 

 

3.4.5.2 La essa sonora i la essa sorda 
 
Diem que la essa és sonora [z] quan en pronunciar-la la fricció va 
acompanyada de la vibració de les cordes vocals, semblant al brunzit 
dels insectes (casa, zona); és similar al so de la pronúncia francesa de 
maison 
‘casa’, al de l’anglesa roses ‘roses’ o al de l’alemanya 
Esel ‘ase’. 
En canvi, diem que la essa és sorda [s] quan durant la fricció no vibren les 
cordes vocals i el so resultant és més apagat, menys musical (caça, sona). 
Com hem comprovat, els dos sons de la essa es representen amb lletres 
diferents. Per escriure correctament aquestes dues consonants, cal tenir en 
compte les normes següents: 
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La essa sorda darrere dels prefixos i les formes prefixades generalment no 
s’escriu mai ss, tot i que la essa vagi entre vocals i la pronúncia sigui sorda. Per 
exemple: asimetria, autoservei, decasíl�lab, ecosistema, fotosíntesi, semisec, 
sobresortir, sotasignant, etc. Però cal recordar que els prefixos pre- i re- prenen la 
forma pres- i res- davant d’un mot començat en s: pressentir, pressentiment, 
pressuposar, pressupost, resseguir, ressorgir, ressonar, ressò, etc. 
 

3.4.5.3 La ge i la xeix (g/j, x/ix, tx/ig) 
 
Anomenem ge al so fricatiu palatal sonor [Z], que es pronuncia acompanyat 
de la vibració de les cordes vocals (gent, jove). Un so semblant es troba en 
el francès de jardin ‘jardí’ o rouge ‘vermell’ i també en l’anglès de pleasure 
‘plaer’ o de vision ‘visió’. En canvi, anomenem xeix al so fricatiu palatal 
sord [S], que es pronuncia sense la vibració de les cordes vocals (xarop, 
feix). Un so similar es troba en el francès de 
chercher ‘cercar, buscar’, en l’anglès de shop ‘botiga’ o de nation ‘nació’ i 
en l’alemany de scham ‘vergonya’. 
8.  
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Classifica els mots destacats segons el so fricatiu palatal: sonor [ ] / sord 

[ ]. 
a) els revolts em maregen /molts mereixen aprovar 
b) vehicle de cinc marxes / anotar als marges 
c) un joc de cartes / el xoc de dos cossos 
d) una finestra reixada / ha pescat una rajada 
 
7. Hem comprovat que tant el so de la ge com el de la xeix es representen 
amb lletres diferents. Per escriure correctament aquestes dues consonants, 
cal tenir en compte les normes del quadre d’abaix. 
 

Normes ortogràfiques de la ge 

1. S’escriu amb j davant les vocals a, o, u: jardí, 
rajar, rajola, joia, juguesca,ajuda... 

2. s’escriu amb g davant les vocals e, i: gent, 
engegar, agent, girar, distingir,rígid... 

Excepcions: 
S’escriu je en els mots que contenen els grups -
jecc- i -ject- (injecció, objecció, subjecció, 
subjecte, objecte, trajecte...) i en alguns pocs 
mots: jersei, jeroglífic, jerarquia, jeure, 
majestat, Jesús, Jerusalem, Jeroni, Jehovà i 
algunes paraules més. 

 

 
 
6. 
 
 
 

Normes ortogràfiques de la xeix 

El so de la xeix s’escriu: 

1. Amb la lletra x 
– A començament de mot davant vocal: xarop, xeringa, xiular, 
xocar, xuclar... 
– Darrere consonant: panxa, ganxet, arxiu, anxova, porxo, 
enxubat... 
– Darrere de la vocal i: guix, guixar, clixé, ixent, mixa, pixar, 
pixum... 

2. Amb el dígraf ix– Darrere de 
les vocals a, e, o, u: faixa, baix, 
reixa, peix, 
coixa, cuixa, fluix... 

Excepció 
Darrere la semivocal del diftong au només s’escriu la lletra x: disbauxa, rauxa, xauxa... 

 

3.4.6. Les consonants africades 
  
Les consonants africades es produeixen amb la combinació d’una 
consonant oclusiva i una de fricativa articulades en el mateix punt. Per 
exemple: fletxa, fetge. 
En català, les quatre consonants africades que es distingeixen es realitzen 
en dos punts articulatoris: als alvèols superiors i al paladar. Observa i 
pronuncia: 
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j) el quEn els exemples anteriors, les consonant africades [tssss] i [d  ] són 

sonores i les africades [ts] i [t ] són sordes.e 

 

. Les grafies 
Les consonants africades alveolars i palatals es poden escriure amb 
diferents lletres; les correspondències entre so i grafia figuren en el quadre 
següent: 
 

 
12. Substitueix els sons d’aquestes seqüències per les lletres 
corresponents: 
a) populari[dz ]à el mot [ts ]unami 
b) po[ts ]er li feien la gui[dz ]a 
c) els materials sòli[ts ] i els líqui[ts ] 

d) desi[d ]a la mo[t  ]illa i l’esto[t  ] 

e) les del mi[t ] són més lle[d ]es 

f) tenir un empa[t ] de forma[d ]e 
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3.4.6.1 La ics 
La lletra x té dos sons bàsics: el so fricatiu sord de 
caixa, anomenat xeix, i el so compost de taxi o exemple, 
anomenat ics, que pot ser sord o sonor: 
1. El so de ics sona sord [ks] quan va entre vocal i 
consonant (explicar, excel�lent); entre vocals (fixar, 
màxim), i a fi de mot (complex, fix). D’altra banda, 
aquest so compost es redueix a [k] davant de -ce-, 
-ci- o -s- (excel�lir, excitar, exsangüe). 
2. Els so de ics sona sonor [gz] en el cas d’aquells 
mots que comencen en ex- o inex- seguits de vocal 
o de h seguida de vocal: exagerar, exèrcit, èxit, 
exòtic, exhalar, exhibir, exhortat; inexacte, inexhaurible... 
 
Exercicis:  
14. Transcriu fonèticament les grafies destacades de les paraules següents 
segons que corresponguin als so de xeix [ ] o al so ics [ks] o [gz]. 
xifra inexacta, examen complex, exercici exagerat, 
exhibir la rauxa, exhibició de boxa, inexpert a la 
xarxa, exultar d’èxit, fixar el màxim, exhalar un 
flux 
15. Fes explícit el significat d’aquests parells de mots a través d’una frase: 
excedir / accedir; excepció / accepció; excés / excés. 
 

3.4.6.2 La sonorització per contacte 
En una seqüència fònica qualsevol, les consonants fricatives i africades 
sordes es realitzen sonores quan es troben en posició de coda sil�làbica 
(és a dir, a final de síl�laba) i entren en contacte amb un so sonor –sigui 
vocal o consonant– de la síl�laba següent. 
En el quadre que hi ha a continuació tens exemples de paraules amb 
consonants fricatives i africades sordes que, en el quadre de la pàgina 
següent, es realitzen 
sonores. 
 
 

  
 

 
Observa que l’enllaç de la consonant final amb la vocal de la paraula contigua 
comporta una redistribució sil�làbica. Per exemple: baf.intens [.ba.vin..t”ns]; els.avis 
[El..za.Bis].  
Però, pel que fa a l’ortografia, no es tenen en compte les sonoritzacions, sinó 
solament el so dins de la paraula. 
La sonorització de fricatives i africades s’aplica de manera sistemàtica a tots els 
registres de parla i és un fenomen que es dóna a tot el domini lingüístic, tret del 
valencià apitxat i l’alguerès. 
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3.4.7. Les consonants nasals 
Les consonants nasals presenten una oclusió sense que l’aire quedi retingut 
del tot dins la cavitat oral ja que una part passa a l’exterior a través de les 
fosses nasals; així, l’aire surt simultàniament tant per la cavitat oral com 
per la cavitat nasal, cosa que produeix una ressonància nasal molt 
característica d’aquests sons, com en muntanyenc. 
Segons el punt articulatori on es realitza l’oclusió, la llengua catalana 
distingeix les quatre consonants nasals següents: la bilabial, l’alveolar, 
la palatal i la velar. 
Observa i pronuncia: 

 
 
 
1. Articula els sons nasals destacats a les seqüències següents i classifica 
les paraules que els contenen, atenent al punt d’articulació: bilabial, 
alveolar, palatal, velar. 
a) L’estadi era un clam. 
b) És el clan de la màfia. 
c) Quin fangueig! Tot és ple de fang. 
d) Fan un pam d’ample. 
e) Treu la clau del pany. 
f) La neu ja es fon. 
g) No és un bolet sinó un fong. 
h) Prop de l’estany hi ha un estanc. 
i) Fes-li un reny per la malesa. 
j) S’ha trencat el rem de la barca. 

Les grafies 
Les consonants nasals es poden escriure amb diferents lletres; les 
correspondències més freqüents entre so i grafia figuren en el quadre 
d’abaix: 
 

 
 
Per escriure correctament aquestes consonants, cal tenir en compte les 
normes següents: 
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3.4.8. Les consonants laterals 
Les consonants laterals es produeixen pel contacte 
de la llengua amb la part superior de la boca i alhora 
per l’abaixament dels costats de la llengua, de manera 
que es creen dos canals laterals per on surt l’aire. 

Així, [l] cola, [Ȟ] lloc. En català, les consonants 
laterals que es distingeixen es realitzen en dos punts 
articulatoris: 
 

  
 
 
La l alveolar, a diferència de la l castellana, generalment es pronuncia amb una 

ressonància velar i conseqüentment fosca ([††††]: pal, pala, alta, falca, blat). De fet, 
la l catalana es pronuncia més aviat com l’anglesa de feel ‘tacte’ o help ‘ajuda’ i 
com la portuguesa de mel ‘mel’. 
 

3.4.8.1 La geminació de les consonants laterals 
Les consonants laterals poden presentar una pronúncia geminada quan es 

produeix un allargament de [l] o [Ȟ] de tal manera que sonen dobles [ll], 

[ȞȞ]. Observa: 
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3.4.8.2 La ela geminada 
 
Cal tenir en compte que la pronúncia no ens sol indicar quan un mot va amb 
l�l o amb una l sola. Per tant, convé saber de memòria els mots més 
corrents que duen ela geminada i, en cas de dubte, consultar el diccionari. 
Tanmateix podem guiar-nos per les orientacions següents: 
1.) La ela geminada es correspon al grup llatí LL, que també s’ha 
conservat amb la grafia ll en italià, en francès i en llatinismes de l’anglès, 
malgrat que en aquests dos últims idiomes no es pronunciï com a consonant 
doble. 
Per exemple: 
 

 
 
2.) Mots populars que van amb ll i que tenen un significat semblant als 
cultismes, els quals duen l�l. ‘companyia’ i il- ‘negació’. Per exemple: 
pell / pel�lícula, aixella / axil�lar, metall / metàl�lic, cabell / capil�lar, cancell 
/ cancel�lar, cristall / cristal�lí, flagell / flagel�lar, palla / pàl�lid. 
 
3.) Paraules que comencen amb els prefixos col- i IL- 
 
col�laborar 
col�lateral 
col�locar 
col�legi 

col�lisió 
col�loqui 
il�legal 
il�legítim 

il�lès 
il�legible 
il�limitat 
il�lògic 

4.) Alguns numerals i mesures que comencen per mil van amb l�l: 
mil�lèsim, mil�lenari, mil�límetre, mil�ligram i els seus derivats. En canvi, 
d’altres van 
amb una sola l: milè, miler, milió i els seus derivats. 
 
5.) Altres mots d’ús freqüent que duen l�l: 
 
al�legar 
al�lèrgia 
al�lucinar 
anul�lar 
apel�lar 

col�lega 
constel�lació 
destil�lar 
el�lipse 
estel�lar 

intel�ligència 
intel�ligible 
medul�la 
novel�la 
oscil�lar 

pupil�la 
ral�li 
rebel�lió 
recol�lectar 
repel�lir 
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bèl�lic 
cel�la 
cèl�lula 
col�lapse 

fal�lera 
goril�la 
il�lusió 
il�lustrar 

pal�liar 
paral�lel 
parcel�la 
pol�len 

satèl�lit 
sol�licitar 
tranquil�la 
vacil�lar 

 
 

3.4.9. Les consonants ròtiques 
Les consonants ròtiques s’articulen mitjançant un contacte o una successió 
de contactes molt ràpids de la punta de la llengua amb la zona alveolar, de 
manera 
que es produeix un batec (cera) o un seguit de vibracions (serra). Segons 
el nombre de contactes, les consonants ròtiques es classifiquen en: 
 
 

 

 

 
 
 
 
Les grafies 

 
 
Observacions 
a) El dígraf rr només s’escriu entre vocals: terra, córrer, esborrar, 
barra. En les altres posicions, sempre s’escriu r simple, tant si és 
bategant [|] (mare, herba, per…) com siés vibrant [r] (ric, perla, 
cigar…). 
b) Excepcionalment, després dels prefixos i les formes prefixades 
s’escriu r simple, malgrat aparèixer entre vocals: autoretrat, eradicar, 
extraradi, grecoromà, multiracial, preromà, ultraràpid, vicerector… 
c) En alguns mots que contenen una altra r com arbre, prendre (i els 

derivats d’aquest) sovint no es pronuncia, s’emmudeix: [a� ə], 

[pεnd ə]. 

 
L’emmudiment de la r final 
Excepte en els parlars valencians, la consonant r s’emmudeix en 
posició final de paraula i en els plurals davant de -s. Així, no es 
pronuncia la -r gràfica de mots com clar [kla] / clars [klas]; madur 
[mə�u] / madurs [mə�us]; flor [fl ] / flors [fl s], i es diu que és una 
lletra muda. Ara bé, aquest so reapareix en les 
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formes flexionades i en mots derivats quan segueix vocal: clara, 
clares, claredat; madura, madures, madurar; floreta, floral, florit. 
 
També emmudim la r en algunes paraules que presenten aquesta 
lletra en dues síl�labes consecutives. 
Per exemple: 
arbre, pronunciada ‘abre’ prendre, pronunciada ‘pendre’ 
342 
Recordem que el fenomen de l’emmudiment de -r presenta 
excepcions: hi ha uns quants mots que es pronuncien amb r, tret dels 
parlars baleàrics. Habitualment, no es produeix emmudiment de la r 
final i, per tant, es pronuncia en els casos següents: 
a) en bona part dels monosíl�labs: bar, car, cor, far, llar, llur, mar, 
mur, or, pur, per 
b) en els adjectius de caràcter culte acabats en -ar (familiar, popular, 
regular, auxiliar, particular); en –or (herbívor, omnívor, sonor), i en 
-ur (obscur, prematur); 
c) en alguns noms abstractes acabats en -or (amor, honor, favor, 
sabor, valor, terror); 
d) en altres noms, alguns dels quals són manlleus i neologismes 
(basar, carbur, tresor, atzar, motor, licor). 
 


