EXERCICIS DE PRONÚNCIA (VOCALS)


1. Llig en veu alta les sigles següents:

AX	 BMW 	BBV 		VHS 		UHF 		

FM 	ESO 		NASA


2. Digues quines paraules de les parelles següents fas servir usualment:

a) nàixer/néixer, jaure/jeure, traure/treure, haure/heure, llançar/llençar, avançar/avençar, arrancar/arrencar, nadar/nedar, xarrar/xerrar.

b) sèpia/sípia, sénia/sènia/sínia, síquia/sèquia, cementeri/cementiri, nirvi/nervi, cordell/cordill.

c) junc/jonc, coa/cua.

d) redó/rodó, restoll/rostoll, fenoll/fonoll, renyó/ronyó.

e) cargol/caragol, carbassa/carabassa, frígola/farigola.

f) depòsit/dipòsit, manejar/menejar, mànega/màniga, xocolate/xocolata.


3. Digues en quins casos dius una a enlloc d'una e:

lleganya, llençol, resplendor, sencer, terròs, lleuger, arengada, bellugar, canelons, esguerro, terrat, teulada, trepitjar, rata-penada, temor, punxegut, engegar, gemegar, gegant, lletuga, estómac, maleir, elefant, llumenera, passerell, malestrugança, enyorar.


4. Digues en quins casos dius una u en lloc d'una o:

a) cosir, tossir, sortir, collir, rostir, cosir, embotir, rostir, sortir, atordir, cobrir, complir, engolir, escopir, escopinar, ordir, nodrir, tossir, podrir, polir, sofrir, sorgir.

b) coixí, conill, cosí, cosina, Joan, Josep, la Jonquera, moixama, moixarra, moixó, somiar, ensomiar, somicar, socarrar, socarrim, coixí, ratolí, tonyina, ortiga, joguina, joguet, botifarra, cobrellit, rossinyol, botiga, bonic, orgull, estornell, joventut, mostela, cartolina.

c) títol, subtítol, capítol, cònsol, pèndol, rètol, sòcol, còdol, escrúpol.


5. Digues en quins casos dius una e oberta enlloc d'una a:

llarg, aigua, iaio, iaia, aigua, llapis, llàstima, guitarra, llàgrima, veritat, diari, viatge, llavis.




6. Digues en quins casos és possible la a inicial:

a) ajuntar, alliberar, afusellar, assecar, assentar, arrissar, asserenar, acontentar, assossegar, arrel, avantatge, aconseguir, assenyalar, anomenar, acalentar, acondolir-se, acabussar, acompassar, aconsolar, acondicionar, aconvidar, abufetejar, anegar, adesar, amoblar, afiançar, afincar-se, agarrotar, aminorar, arrepenjar-se, atravessar, aturmentar, acaminar.

b) anou, agram, aduana, arraval, acondicionat, amoto, arràdio, adrogueria.


7. Corrig l'ortografia de les sèries de paraules següents:

a) dixar, gineral, giner, ginoll, ginet, xiringa, sinyor, minjar, argilaga.

b) dicidir, impidir, creiximent, pintinar, istiu, istil, viritat, cobrillit, xiulit, biscuit, espirit, semenari, espiritisme, xirivia, medicina, romiguera, vídio, dijú, arrecades. 
 
c) auliva, aulor, aurella, auvella, aureneta, aulorar, auperar, aubrir, aufendre, aufegar.


8. Digues quines formes són correctes:

llonganissa/llangonissa, gabinet/ganivet, àneda/àdena, boira/bòria, viuda/vídua, meteorologia/metereologia, perspectiva/prespectiva, sagrantana/sargantana.


9. Llig les paraules de les sèries següents en què les vocals són diferents en català i en castellà:

a/e) afaitar, ambaixada, arravatar, assassí, avaluar, avaluació, avantatge, avaria, comandador, davant, davantal, sanefa, sarbatana, Sardenya; pesta, tarda, efa, merenga, planícia, pediatre, rapsode.

e/a) ametista, assemblea, beina, disfressar, ebenista, efeminat, emparar, espaterrar, estendard, desemparar, gelea, javelina, meravella, monestir, ràfega,  resplendor, sergent, setí, setinar, sometent, temptejar, terrina, treball, vernís.
 
e/i) anella, aresta, capella, Castella, casella, encasellar, feltre, maresma, meravella, poetessa, segle, sella, barrena, tebi; encens, besnet, canceller, endevinar, fermesa, honestetat, seguretat, següent.

i/e) antiguitat, arri, arriar, cerimonia, eclipsi, infermer, minestra.

o/u) ploma, tomba, broma, penombra, corba, estoig, gola, gropa, pols, polpa, porga, torba, torn; torró, bordell, joglar, polsera, robí. 
 
u/o) escullera, muntar, muntatge, muntura, suborn, sufocar, suportar, superbia, turmentar, suborn, trofeu, tramuntana, muntanya.  


SOLUCIONS

1. Llig en veu alta les sigles següents:

AX	 BMW 	BBV 		VHS 		UHF 		

[a iks]	[be ema be]	[be be ve]	[be ak esa]	[u ak efa]

FM 		ESO 		NASA

[efa ema]	[‘ezo]		[‘naza]

Alguns gramàtics admeten els noms efe, ele, eme, ene, erre i esse.

2. Digues quines paraules de les parelles següents fas servir usualment:

a) nàixer/néixer, jaure/jeure, traure/treure, haure/heure, llançar/llençar, avançar/avençar, arrancar/arrencar, nadar/nedar, xarrar/xerrar.

En algunes poblacions de la Ribera d’Ebre són usuals les formes néixer, jeure i treure. Els diccionari fan distincions semàntiques entre llançar/llençar. Les formes nadar i xarrar apareixen al diccionari de l’IEC.

b) sèpia/sípia, sénia/sènia/sínia, síquia/sèquia, cementeri/cementiri, nirvi/nervi, cordell/cordill.

El mot sèpia és pronunciat amb e tancada. 

c) junc/jonc, coa/cua.

d) redó/rodó, restoll/rostoll, fenoll/fonoll, renyó/ronyó.

No són admissibles les formes rastoll i rinyó.

e) cargol/caragol, carbassa/carabassa, frígola/farigola.

En alguns pobles és usual la forma carbassa, carbassó. Els mot timó i timonet són sinònims de frígola.

f) depòsit*/dipòsit, manejar/menejar, mànega/màniga, xocolate/xocolata.

Alguns diccionari admeten la forma depòsit. Normalment es fan distincions semàntiques entre manejar/menejar, mànega/màniga. El diccionari de l’IEC admet les formes menejar i xocolate.

3. Digues en quins casos dius una a enlloc d'una e:

lleganya, llençol, resplendor, sencer, terròs, lleuger, arengada, bellugar, canelons, esguerro, terrat, teulada, trepitjar, rata-penada, temor, punxegut, engegar, gemegar, gegant, lletuga, estómac, maleir, elefant, llumenera, passerell, malestrugança, enyorar.

La Proposta de l’IEC admet la pronunciació d’una a en compte d’una e en casos com sencer, Micalet, però només en registres informals. 



4. Digues en quins casos dius una u en lloc d'una o:

a) cosir, tossir, sortir, collir, rostir, cosir, embotir, rostir, sortir, atordir, cobrir, complir, engolir, escopir, escopinar, ordir, nodrir, tossir, podrir, polir, sofrir, sorgir.

b) coixí, conill, cosí, cosina, Joan, Josep, la Jonquera, moixama, moixarra, moixó, somiar, ensomiar, somicar, socarrar, socarrim, coixí, ratolí, tonyina, ortiga, joguina, joguet, botifarra, cobrellit, rossinyol, botiga, bonic, orgull, estornell, joventut, mostela, cartolina.

c) títol, subtítol, capítol, cònsol, pèndol, rètol, sòcol, còdol, escrúpol.

La Proposta de l’IEC no diu res d’aquests casos. Albert Aragonés els admet en el el llibre La llengua del Baix Ebre i el Montsià. Joan Beltran i Josep Panisello en el llibre Cruïlla els considera vicis de pronunciació.

5. Digues en quins casos dius una e oberta enlloc d'una a:

llarg, aigua, iaio, iaia, aigua, llapis, llàstima, guitarra, llàgrima, veritat, diari, viatge, llavis.

La Proposta de l’IEC no diu res d’aquests casos. Albert Aragonés els considera no recomanables en el el llibre La llengua del Baix Ebre i el Montsià. Joan Beltran en el llibre Cruïlla també.

6. Digues en quins casos és possible la a inicial:

a) ajuntar, alliberar, afusellar, assecar, assentar, arrissar, asserenar, acontentar, assossegar, arrel, avantatge, aconseguir, assenyalar, anomenar, acalentar*, acondolir-se*, acabussar*, acompassar*, aconsolar*, acondicionar*, aconvidar*, abufetejar*, anegar*, adesar*, amoblar*, afiançar*, afincar-se*, agarrotar*, aminorar*, arrepenjar-se*, atravessar*, aturmentar*, acaminar*.

b) anou*, agram, aduana*, arraval*, acondicionat*, amoto*, arràdio*, adrogueria.

El diccionari de l’IEC admet les formes gram i agram.

7. Corrig l'ortografia de les sèries de paraules següents:

a) deixar, general, gener, genoll, genet, xeringa, senyor, menjar, argelaga.

b) decidir, impedir, creixement, pentinar, estiu, estil, veritat, cobrellit, xiulit, bescuit, esperit, seminari, esperitisme, xirivia, medicina, romeguera, vídeo, dejú, arracades. 

Són correctes xiulit i xiulet. Els diccionari fan distincions semàntiques entre medecina i medicina.

c) oliva, olor, orella, ovella, oreneta, olorar, operar, obrir, ofendre, ofegar.

Són correctes les formes oreneta i oroneta.

8. Digues quines formes són correctes:

llonganissa/llangonissa, gabinet/ganivet, àneda/àdena, boira/bòria, viuda/vídua, meteorologia/metereologia, perspectiva/prespectiva, sagrantana/sargantana.

Són mots diferents gabinet i gavinet. En canvi, vídua i viuda són sinònims.

9. Llig les paraules de les sèries següents en què les vocals són diferents en català i en castellà:

Les solucions següents són del castellà:

a/e) afeitar, embajada, arrebatar, asesino, evaluar, evaluación, ventaja, averia, comendador, delante, delantal, cenefa, cerbatana, Cerdeña; peste, tarde, efe, merengue, planicie, pediatra, rapsoda.

Alguns gramàtics admeten els noms efe, ele, eme, ene, erre i esse.

e/a) amatista, asamblea, baina, disfrazar, ebanista, afeminado, amparar, espatarrarse/despatarrarse, estandarte, desamparar, jalea, jabalina, maravilla, monasterio, ráfaga,  resplandor, sargento, satén, satinar, somatén, tentar, tarrina, trabajo, barniz.

El diccionari de l’IEC presenta com a sinònims baina i beina. Alguns diccionaris admeten estandart.
 
e/i) anilla, arista, capilla, Castilla, casilla, encasillar, fieltro, marisma, maravilla, poetissa, siglo, silla, barrina, tibio; incienso, bisnieto, canciller, adivinar, firmeza, honestidad, seguriada, siguiente.

i/e) antigüedad, arre, arrear, ceremonia, eclipse, enfermero, menestra.

o/u) pluma, tumba, bruma, penumbra, curba, estuche, gula, grupa, pulso, pulpa, purga, turba, turno; turrón, burdel, juglar, pulsera, rubí. 
 
u/o) escollera, montar, montaje, montura, soborno, sofocar, soportar, soberbia, tormentar, soborno, trofeo, tramontana, montaña.  




