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Motiu de la proposta1

És ben coneguda en el món de l’assesso-
rament lingüístic la qüestió plantejada per 
l’ús de l’article definit (el i flexió) i de la 
preposició de davant manlleus no norma-
litzats començats per s (tradicionalment 
anomenada «essa líquida») seguida de 

consonant:

1. L’scout català és com els altres.

2. La scout catalana és com les altres.

3. Tens idees de scout trastocat.

El fet no observat enlloc (v. «Estat de la 
qüestió»), però, és que l’existència de mots 
com els següents permet i fa convenient 
–amb vista a preveure casos anàlegs en una 
sola regla– formular la regla d’ús de l’apòs-
trof d’una manera més general:

1. Manlleus no normalitzats començats 
per f seguida de consonant no lateral (l: 
flascó) ni vibrant (r: fracàs):

ftal-, ftalat, ftaleïna, ftàlic, ftalida, ftalimida, 

ftalo-, ftalocianina, ftanita, ftiriasi

2. Manlleus no normalitzats començats 
per v seguida de consonant no lateral (l: 
vladic) ni vibrant (r: vraconià). És a dir, mots 
començats per les seqüències següents:2 

vd-, vg-, vk-, vn-, vq-, vt-, vz-, vf-, vj-, vm-, vp-, 

vs-, vx-

3. Manlleus no normalitzats començats 
per [∫] seguida de consonant: cognoms com 
Schlegel o mots com schlieren3 o schwatzita 
(f.; GDLC).

4.Manlleus no normalitzats començats 
per [ž] seguida de consonant: cognoms 
com Jdànov (HEC) o topònims com Ždala, 
Žleby i Žmerynka (Miranda i Giralt 1999).

El fet que hi hagi actualment poquíssims 
manlleus dels grups 3 i 4 i cap del 2 no 
invalida l’avantatge que tindria disposar 
d’una norma general per a aquests casos, 
ja que no és impossible a priori que algun 
dia apareguin en textos catalans mots amb 
aquestes grafies inicials.

Proposta d’ús de l’apòstrof davant de mots co-
mençats amb una consonant fricativa seguida 
d’una altra consonant

1. Aquest text és una versió revisada i ampliada de la 

nostra «Observació al § 4.1 (“L’apòstrof”; p. 33) de 

la part d’ortografia de la versió provisional de la 

Gramàtica de la llengua catalana de l’Institut d’Es-

tudis Catalans». Enviada per correu electrònic el 

28 de novembre de 2003, aquesta observació va ser 

tractada, segons comunicació per correu electrònic 

de Xavier Rofes (Oficina de Gramàtica de l’Institut 

d’Estudis Catalans), del 19/4/2004, per la Comissió 

de Gramàtica el dia 16 de gener de 2004, la qual 

va decidir tenir-la en consideració en el moment 

en què es dugui a terme la redacció definitiva de la 

part corresponent a l’ortografia.

2. El GDLC no n’inclou cap.

3. Al «Corpus enciclopèdic» de la Hiperenciclopèdia 

(http--www.grec.net-cgibin-lexicx.pgm); d’ara en-

davant: HEC.

4. No en parlen: Badia (1994: § 214) ni Pujol i Solà 

(1995).

Estat de la qüestió

Cap dels manuals o llibres d’estil que de-
tallem a continuació no planteja la neces-
sitat d’una norma general sobre aquesta 
qüestió:4 Avui (1997: 53), CLUB (1992: 11), 
Coromina (1991: 120), Diari de Barcelona 
(1987: 53), Ruaix (1999: 149-150), Servitje 
(1996: 47), Solà (1993: 23), Solà (1995: 17), 
Mestres [et al.] (2000: § 14.2.1).

També la versió electrònica provisional 
de la Gramàtica de la llengua catalana de 
l’IEC (GLCIEC; § 4.1, p. 33) reprodueix 
aquest mateix plantejament.

La norma de la GLCIEC diu textual-
ment:
«b) S’apostrofa l’article masculí singular 
davant manlleus no normalitzats comen-
çats per s seguida de consonant (puix que 
la s es pronuncia precedida d’una e): l’statu 
quo. No s’apostrofa, però, l’article femení 
ni la preposició de (puix que la s recolza en 
la vocal de l’article o la preposició): la scho-
la cantorum, un repertori de scherzos.» 

Aquesta observació recull els casos del 
bloc de frases 1:

1. 

a) L’scherzo d’aquesta peça és molt alegre.

b) La scout està a sempre punt.

c) Això són rebequeries de scout immadur.

Però no recull els casos dels blocs 2, 3 i 4:
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2. 

a) L’ftalat és una sal de l’àcid ftàlic.

b) L’Schlächter alemany no és un assassí 

qualsevol.

c) L’Jdànov polític era conegut.

3. 

a) La ftiriasi no és més que una invasió de 

polls.

b) La Schlacht és la batalla.

c) Algú coneix la Jdànov?

4. 

a) No he sentit a parlar mai de ftiriasi en 

aquesta escola.

b) Parlo de Schlacht com a mot relatiu a la 

batalla.

c) Coneixeu les idees de Jdànov?

Entre aquests casos hi ha, no només 
«manlleus no normalitzats» (Schlächter i 
Schlacht), sinó mots catalans recollits pel 
DIEC (ftalat i ftiriasi).

Proposta de norma5

Per tant, respectant la redacció de la Gramà-
tica de la llengua catalana de l’IEC, la nostra 
proposta queda formulada com segueix:

S’apostrofa l’article masculí singular da-
vant mots catalans o manlleus no norma-
litzats començats per un so fricatiu (amb 
les grafies f, j, ž, sch, s o v) seguit de conso-
nant amb la qual no pugui formar síl·laba 
(puix que el so fricatiu es pronuncia pre-
cedit d’una e): l’ftalat, l’Jdànov, l’Schlächter, 
l’statu quo. No s’apostrofa, però, l’article fe-
mení ni la preposició de (puix que la el so 
fricatiu recolza en la vocal de l’article o la 
preposició): la ftiriasi, la Schlacht, la schola 
cantorum, de ftiriasi, de Jdànov, de Ždala, de 
Schlacht, un repertori de scherzos.
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■

5. Aquesta proposta actualitza, com hem dit, 

l’«Observació al § 4.1...». 


