L’APOSTROFACIÓ
Usem l’apòstrof per marcar en els textos algunes de les elisions de vocals
que fem a la llengua parlada.
L’apostrofació dels articles:
EL i EN
Regla: Els articles masculins s’apostrofen sempre que vagin davant d’un
nom començat per una vocal, precedida o no de la lletra hac.
l’amic, l’elefant, l’indi, l’hipopòtam, l’home, l’univers, n’Alfons
També s’apostrofen:
- els signes o les paraules que es pronuncien començant per vocal: l’1, l’11,
l’11è, d’1 a 10
- les paraules estrangeres pronunciades amb una e inicial: l’Steve
LA i NA
Regla: Els articles femenins s’apostrofen sempre que vagin davant d’un
nom començat per una vocal, precedida o no per la lletra hac.
l’amiga, l’escola, l’índia, l’ombra, l’única, l’hereva, n’Aina
No s’apostrofen:
- les paraules femenines que comencen per I, U, HI, HU àtones:
la indústria, la història, la unitat, la humanitat, na Isabel
- el nom de les lletres: la efa, la ema, la hac
- en els mots la una (l’hora), la ira, la host
-davant dels noms començats pel prefix A- amb valor negatiu: la asimetria,
la anormalitat
- davant una I o una U que facin de consonants: el iode, la hiena
L’apostrofació de la preposició DE:
Regla: La preposició DE s’apostrofa sempre que vagi davant d’un nom
començat per una vocal , precedida o no de la lletra hac.
d’amistat, d’escola, d’inici, d’indústria, d’obra, d’home, d’unió, d’humitat
No s’apostrofen:
- el nom de les lletres: de e, de ena, de hac
-davant dels noms començats pel prefix A- amb valor negatiu:
de asimetria, de anormalitat
- davant una I o una U que facin de consonants: de iode, de hiena

L’apostrofació dels pronoms febles:
Regla: Els pronoms em, et, el, la, es i en s’apostrofen (m’, t’, l’, s’, n’)
sempre que vagin davant d’un mot començat per una vocal, precedida o
no de la lletra hac.
m’escolta, t’escric, l’hi diu, l’obliga, l’acullo, s’enfada, n’omple
El pronom la no s’apostrofa si la paraula següent comença per I/U àtones:
la incita, la unifica, la hi porta
Regla: Els pronoms em, et, el, es, ens, els i en (‘m, ‘t, ‘l, ‘s, ‘ns, ‘ls, ‘n)
s’apostrofen sempre darrere de verbs acabats en vocal.
porta’m, fes-te, compra’t, busca’l, distreure’s, guarda’ns, desa’ls, agafa’n
No s’apostrofen quan acaben amb U final de diftong: porteu-me, mou-te,
guardeu-nos, feu-ne
No s’apostrofa la darrera del verb: cerca-la
Si hi ha combinacions de més d’un pronom feble acompanyant el verb,
posem l’apòstrof tan a la dreta com puguem: te’l portaré, se’ns veu, te
l’enduràs, te’ls dóna, porta’ls-hi, dóna-m’ho, va comprar-se’ls

