
LES OCLUSIVES: P, T, C, B, D, G.

D  ESPRÉS DE VOCAL O DIFTONG TÒNIC  

Com a regla general  s’escriu la grafia de l’oclusiva sorda (P, T, C) encara que els derivats la porten 
sonora.

Exemples

Llop  lloba // prat  pradet // abric  abrigar.

Excepcions

Algunes paraules (quasi totes cultismes o estrangerismes) acaben en (B, D, G) en concordança amb altres 
llengües:

Acaben  en  -B:  baobab,  Carib, 
esnob,  Jacob,  Job,  adob,  aljub, 
club, cub, tub.

Acaben en -D:  Bagdad, Conrad, 
Txad,  Alfred,  fred,  aldehid, 
Madrid, fluid, sud.
I  el  noms  femenins  acabats  en 
-etud, -itud.

Acaben  en  -G:  mag,  zig-zag, 
estrateg,  reg,  tuareg,  buldog, 
grog, pedagog, Hug.

DESPRÉS DE VOCAL ÀTONA O DE CONSONANT

Com a regal general  s’escriu la mateixa lletra que apareix en els derivats.

Exemples: pòlip  polipós // verb  verbal // malalt  malaltia // ràpid  ràpidament // bancbanquet 
fang  fangós.

Remarques i excepcions:

Tots els gerundis acaben en –T: cantant, tenint...

També alguns adjectius  i  substantius  que acaben 
en  -ant,  -ent,  -and,  -end:  caminant,  dependent, 
reverend, sumand.
 

La primera persona del present de subjuntiu és amb 
C: aprenc, tinc; malgrat aprenga, tinga.

Els  mots  ànec,  càrrec,  espàrrec,  aràbic;  malgrat 
aneguet, carregar, esparreguera...



Al final de síl·laba, dins d’un mot, tindrem en compte les combinacions següents:

Combinació Exemples Excepcions

P
cap- captar, captivar, capgirar, capçal... cabdal, cabdell, cabdill...
-pc- corrupció, erupció, egipci, opció...
-pt- baptisme, captar, reptar, escriptor... dissabte, dubte, sobte...
-pn- hipnòtic, pneumàtic, pneumònia...
-ps-/ps- eclipsi, copsar, psicosi, psicologia...

T
-tg- heretge, metge, viatge...
-tj- corretja, platja, viatjar...
-tll- bitlla, butlletí...
-tl- ametla, espatla o espatlla...
-tm- aritmètica, logaritme, sotmetre... cadmi
-tn- cotna, ètnic...
-ts-/ts- lletsó, potser, sotsobre, tsar...
-tx- cartutxera, reprotxar...
-tz- dotze, guitza, horitzó, Llàtzer... podzol

C
-cc- accelerar, accent, acceptar, succés...
-cs- dacsa, facsímil, fúcsia...
-ct- actitud, adjectiu, conjectura, delicte...
-cz- èczema.

B
ab- abdomen, absent, abscissa... apte
ob- objecte, obscur, obtús... optar, òptic, òptim
sub- subjecte, subjuntiu, submergir, subtil...
-bd- molibdé...

D
ad- addició, adjacent, adjectiu, adverbi... atles,  atlàntic,  atmosfera,  atzabeja,  atzar, 

atzavara, atzur...

G
-gd- amígdala, Magdalena, maragda... anècdota, sinècdoque...
-gg- suggerir, suggestió...
-gm- augmentar, diafragma, enigma... acme, dracma
-gn- Cognom, digne, lignit, magne... aràcnid, estricnina, tècnic...


