                      TIMBRE  DE  LA  E  ACCENTUADA  GRÀFICAMENT

OBERT  a  tot  arreu
OBERT  en cat. oriental
TANCAT  en cat. occid.
TANCAT  a  tot  arreu
M O T S                                  A G U T S

-è: -ordinals:cinquè,sisè...
     -altres:alè,cafè,mercè,
      comitè,oboè,terraplè,
      vostè, amè, perquè,
      bebè, morè, serè
      (seré*)…

els verbs :cantaré,faré,di_
gué,pogué… ; els mots :
peroné,ximpanzé,Berna_
bé… ; gal·licismes : clixé,
jaqué,consomé,puré,quin_
qué… ,compostos de bé 
(també,gairebé,també…),
té (conté,sosté…), ve (con_
vé,prové…)


-ès: -gentilicis: anglès,xi_
        nès,francès,
       -participis : promès,
        imprès,atès…
       -comarques : Pene_
         dès,Barcelonès…
       -altres : burgès,pa_
        gès,entremès,xerès,
        espès,interès,estrès,
        marquès,obès,des_
        près(després*)…
-els verbs : cantés,volgués,
vingués…
-altres mots : adés, com_
postos de més (només,
endemés)
-la majoria dels que fan el
plural en  -essos : congrés,
accés,exprés,través…


-èn : -verbs : comprèn,
         reprèn,ofèn…(-èn)
        -altres : edèn,mos_
         sèn…
-én : -verbs (-tén/-cén) :
          entén,estén,encén,
          pretén …
        -altres : amén …
  M O T S            P  L A N S 
-la majoria : arsènic,dèbil,crè_
                  dul,pètal,esfèric,
                  mèrit,cèntim…
-infinitius (èixer):conèixer,me_
         rèixer,parèixer,…(tots)
         tret de ……………….. 
-altres infinitius : convèncer,
         vèncer,empènyer,es_
         trènyer,fènyer…
- imperf. d’ind. : dèiem,dèieu,
         quèiem…,fèiem…, etc.     
         

-altres mots : bèrbol, cèrcol,
          grèvol,pèsol,sègol,tèr_
          bol,trèmol(terratrèmol),
          trèvol…      


…. néixer,péixer i créixer.
-altres infinitius :témer,prémer,
      ésser,esprémer…

                                               …. érem,éreu.
-pret. perf.:diguérem,diguéreu…
-pret. imp. subj. :féssim,féssiu…
-altres mots : feréstec,préssec,
       préstec,créixens,cérvol,
       llépol…

         M O T S                    E S D R Ú I X O L S                                                
-la gran majoria :anècdota,dè_
                cima,sèmola,gènesi,
                mètode,etcètera,cè_
               lebre,diferència,ma_
                tèria, comèdia, per_
               pètua,pèrdua,tènue,
               sèpia,sèquia,sènia o
               sénia*…





feréstega,cérvola,llépola,església,
llémena , témpores , Dénia ,
la Sénia, etc.
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                 TIMBRE  DE  LA  O  ACCENTUADA  GRÀFICAMENT

                    O B E R T
                    T A N C A T
MOTS   AGUTS
-açò,això,allò,però
-els compostos de bo (de debò), so (ressò),
to (semitò), tro (retrò); i de clos (reclòs), cos
(guardacòs), gros (bocagròs), os (renòs):
-els substantius Ambròs,arròs,Bolòs,carca_
bòs,espòs,repòs,Seròs,talòs,terrandòs,terròs,
(terrós*),Vandellòs,Tredòs…


-la majoria :atenció,botó,cançó,camió,etc.
(plu. en –ons: botons);ambdós,colós, boi_
rós,verinós,gloriós,saborós,sortós,etc.

MOTS     PLANS
-la majoria:mòbil,sòcol,mòdul,bibliòfil,lògic,
autògraf,pròleg,tròlei,sòlid,dòlmens,hòmens,
fenòmens,rònec,pseudònim,tòrcer,apòstol,
pròxim,etc.





estómac,furóncol,córrer(recórrer…),fórem,fóreu,
fóssim,fóssiu,Sóller,etc.

      MOTS
ESDRÚIXOLS
-la gran majoria :diòcesi,demòcrata,hipòcrita,
custòdia,mòdica,atròfia,tòfona,còlera,magnòlia,
quilòmetre,mòmia,còmode,colònia,crònica,òpera,
còpia,òrfena,memòria,Òdena,etc.




escórpora,fórmula,gódua,pólvora,tómbola,tórtora,
góndola…
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                              Barcelona: Moià,1984, p.80 i 81. (Quadre retocat)






Pautes per assegurar al màxim l’accent obert o tancat damunt la e i/o la o  els catalanoparlants occidentals:
          
          1- Heu de col·locar l’accent obert o tancat segons la vostra pronúncia occidental: teniu molt de gua_ 
              nyat si feu cas  a la pròpia pronúncia. Aquest és un gran avantatge enfront dels catalanoparlants
              orientals.
          2- Heu de parar compte(memoritzar una sèrie de mots i “regles”), però, amb una sèrie de mots que 
              s’accentuen a l’inrevés de com vosaltres els pronuncieu( en roig al quadre );en són, però, un nom_
              bre reduït si tenim en compte el “quadre general” de totes les possibilitats.
          3- Individualment, a més, cadascú s’ha de marcar els mots o casos que ell pronuncie a l’inrevés de 
              com s’accentuen.
  Per tant, no cal memoritzar tot el “quadre general” que se us oferix; l’esforç memorístic es reduix a un
  tant per cent molt  baix.
  No oblideu, però,  llegir molt: és la millor manera de retindre l’escriptura/l’accentuació de cada mot. 
       



