Ortografia de les a/e àtones

En el bloc oriental de la llengua, les lletres a i e que no són tòniques es pronuncien de la mateixa manera: un so intermedi entre la a i la e. Aquest so rep el nom de vocal neutra.

En el bloc occidental, i per tant també en el subdialecte tortosí, aquestes dos vocals en posició àtona no es confonen sinó que continuen mantenint el seu so. Així, la a de paret sona a, la e de pare sona e. 

Nosaltres, doncs, no tenim vocal neutra i a l’hora d’escriure una paraula que tinga una a o una e àtones, l’escriurem tal com la pronunciem. 

Comprova-ho en les paraules del següent exercici. Subratlla’n les síl·labes tòniques:

Exercici 1: cas__, pissarr__, r__com__nar, consid__ració, p__rl__ment, v__rdur__,    __lcald__, t__clat, __vet, carr__ter__, préss__c,  llibr__ter, est__blir, branqu__s.

Només hauràs d’anar en compte en alguns casos molt concrets:

	En les paraules que comencen amb em-, en-, es-, eix-, la e la pronunciem com a a, però haurem d’escriure e. Per exemple: emportar-se, empatx, encendre, enciam, esponja, escoltar, eixam, eixugar...


Exercici 2: __mpelt, __spavilar-se, __ixamplar, __ngegar, __mbalar, __stendre, __ixarrancar, __sbandir, __nviar, __mbenar, __mparaular, __nveja

	S’ha de tindre present l’ortografia de tot un seguit de mots que per influència del castellà o de la pronúncia col·loquial acostumen a crear dubtes o errors a l’hora d’escriure’ls:


	S’escriuen amb A: ambaixada, assassí, avaluar, avaria, davant, rancor, astigmatisme, sanefa, pesta, tarda.


-	S’escriuen amb E: assemblea, Empordà, meravella, efeminat, punxegut, sergent, ebenista, envernissar, estella, disfressar, llebre, febre, lleganya.

	Hi ha verbs que admeten dos formes, que són simples variants fonètiques:

arrencar / arrancar    llençar / llançar      nedar / nadar	xerrar / xarrar
És més propi de la nostra àrea geogràfica l’ús de la segona de les formes. Per tant, podem escriure jo nado, ell llançarà, tu nadaves, nosaltres xarrem...

	En alguns casos anirà bé que ens fixem en el mot primitiu, on la vocal que ens interessa és tònica, per saber si hem d’escriure a o e: de terra, terròs i no tarròs; de teula, teulada i no taulada... 


	S’escriuen amb a final els mots derivats acabats en –ista (tot i que en algunes zones del català nord-occidental la parla col·loquial pronuncia –iste) que tant poden ser masculins com femenins: dentista, ciclista, periodista, pianista, artista...

En una extensa àrea del català nord-occidental la –a àtona final dels mots és articulada com a e més o menys oberta ([]), però cal escriure –a:


Exercici 3: cas__, per__, taul__, bajoc__, roj__, pans__, ametl__, don__, cuin__

	A vegades, les a o les e que estan en contacte amb un so palatal les pronunciem més tancades (si són a les pronunciem e; si són e les pronunciem i). Així, hem d’escriure bajoca i no bejoca, genoll i no ginoll, gener i no giner, dejú i no dijú, aigua i no eigua, menjar i no minjar, deixar i no dixar, etc.


Exercici de recapitulació: Les següents frases contenen paraules amb un buit. Ompli’l amb a o e, segons convinga, i consulta el diccionari si tens algun dubte.

	El mestr__  escriu a la pissarr__  una fras__, en la qual apareix un s__rgent __feminat.


	L’av__ria del turism__ va fer que el periodist__ no el pogués __ngegar gair__  bé.


	Les  __metl__s  garr__pinyad__s no s’han de ll__nçar sinó que és millor m__njar-les en d__jú.


	L’ass__ssí va __nvair l’__mbaixada, es va disfr__ssar d’eb__nist__  i va __nfilar-se a la t__ulada.


	El campió de natació es va __spavilar i va m__ravellar tothom en n__dar amb febr__.


	El dentist__ i la pianist__  es van posar a x__rrar mentre el primer li __mpastava un queixal corcat per m__njar mass__  xocolat__.


	El pagès es va __ngoixar pel t__rròs que el tractor va trobar-se d__vant les rod__s.


	Els __mfitrions de la fest__ van tindre la idea de comprar b__joques i coure una llebr__.


	Després d’__scurar la vaixell__ l’has d’__sbandir i deixar que s’__ixugue.


	Per  __nv__rnissar la port__  t’hauràs de traur__  les ll__ganyes dels ulls.




SOLUCIONS

Exercici 1: casa, pissarra, recomanar, consideració, parlament, verdura,    alcalde, teclat, avet, carretera, préssec,  llibreter, establir, branques.

Exercici 2: empelt, espavilar-se, eixamplar, engegar, embalar, estendre, eixarrancar, esbandir, enviar, embenar, emparaular, enveja

Exercici 3: casa, pera, taula, bajoca, roja, pansa, ametla, dona, cuina

Exercici de recapitulació: 

	El mestre  escriu a la pissarra  una frase, en la qual apareix un sergent efeminat.


	L’avaria del turisme va fer que el periodista no el pogués engegar gaire  bé.


	Les  ametles  garrapinyades no s’han de llançar sinó que és millor menjar-les en dejú.


	L’assassí va envair l’ambaixada, es va disfressar d’ebenista  i va enfilar-se a la teulada.


	El campió de natació es va espavilar i va meravellar tothom en nadar/nedar amb febre.


	El dentista i la pianista  es van posar a xarrar mentre el primer li empastava un queixal corcat per menjar massa  xocolate/xocolata.


	El pagès es va angoixar pel terròs que el tractor va trobar-se davant les rodes.


	Els amfitrions de la festa van tindre la idea de comprar bajoques i coure una llebre.


	Després d’escurar la vaixella l’has d’esbandir i deixar que s’eixugue.


	Per  envernissar la porta  t’hauràs de traure  les lleganyes dels ulls.



