
 
 

“El català en fitxes” 
i elaboració pròpia 

 

LES ELISIONS VOCÀLIQUES 

 

 

S’anomena elisió la no pronunciació d’una vocal en determinades 

circumstàncies. En alguns casos, aquesta elisió es marca en la llengua 

escrita amb l’apòstrof:  l’aire, l’herba, vinc d’Alacant, me’n vaig, me 

n’aniré… 

Però hi ha molts altres casos en què es fa elisió en la llengua parlada, però 
no es representa en la llengua escrita. Vegem-ne alguns exemples: 

 

1.VOCAL TÒNICA + VOCAL ÀTONA – S’ELIDEIX L’ÀTONA 

 S’escriu es diu 

Mà esquerra 

 

Mà()squerra 

 

1.VOCAL ÀTÒNA + VOCAL ÀTONA  -  CASOS VARIATS 

a) Si una paraula acaba 

amb una vocal i l’altra 

comença amb la mateixa 

vocal, se n’elimina una. 

casa alegre 

home elegant 

 

cas()alegre 

hom()elegant 

b) Si entren en contacte la 

O i la E s’elimina la E 

no espere a ningú 

dotze ous 

no()sper(a)ningú 

dotz()ous 

c) Si entren en contacte la 

E i la A s’elimina la E 

vine amb tren 

estava estirat 

 

vin()amb tren 

estava()stirat 

d)  Quan la primera parau- 

la acaba amb I, i la segona 

comença per E, s’elideix la 

E. 

 

Si està esperant 

Si en compres 

un... 

Si els invites... 

ni els uns ni els 

altres 

Si()està esperant 

Si()n compres un... 

Si()ls invites... 

ni()ls uns n()ls altres 

e) Si una paraula acaba 
amb A o E i l’altra comença 

amb  U s’eliminen la E i la A 

era un bon amic er()un bon amic 

3.VOCAL ÀTONA + VOCAL TÒNICA -  S’ELIDEIX L’ÀTONA 

     

 

Mitja hora 

Vol que òbriga ja 

Mitj()hora 

Vol qu()òbriga ja 

 

EXERCICI 
 

Explica els fenòmens de fonètica sintàctica que es donen en 

aquestes oracions: 

1.Aqueixa és una estora bonica per a la porta.  

2.Si en vols, te’n donaré.   



3.Comprarà un llibre.  

4.¿Què em dius?  

5.¿Qui esperava ell a la porta de casa? 

6.Vol que una amiga seua vinga també al dinar.  
7.¿Què ha fet amb els diners?  

8.Portaré el cotxe al garatge.   

9.Any rere any, la festa se superava en esplendor. 

10.En tot moment va tenir una conducta exemplar.  

11.Demà Ernest fa quinze anys.  

12.Va dimitir mitja organització. 

13.No és probable que es pronuncien sobre això. 

14.Sense Anna, no aniré a l’excursió.  

15.És una persona educada.   

16.És un home humà com pocs.  

17.No sé de què em parla.  

18.Vull menjar-me un tros de pa.  
19.Si està en casa, no esperarà cobrar el jornal. 

20.Vaja, que estic fatal!   

21.Ja estic farta. 

22.Espera un premi pels seus molts mèrits.  

23.La seua era una amarga existència.  

24.La porta tenia una espiera.  

25.En compraré almenys un quilo.  

26.Jo m’he animat a anar de passeig.  

27.Quan ho explique, la gent se sorprendrà. 

28.Mentre el meu germà llegia, jo escoltava la ràdio. 

29.Advertia que al carrer se sentien crits. 

30.Jo estava estirat.  

31.Era un somriure trist.  
32.Mitja olimpiada fou suspesa. 

33.Si escrius a mà, agafa el boli.  

35.El jutge arriba ja. 

36.Per a escriure, necessites un llapis. 

37.Açò és per a tu. 


