
En general, els compostos amb paraules catalanes s'escriuen sense

guionet.

ratapinyada, pocavergonya, filferro, sordmut, setciències, portaveu,

S'escriuen amb guionet els casos següents:

Quan el primer element acaba amb vocal i el segon comença amb

r-, s- o x

penja-robes, penya-segat, poca-solta, busca-raons

Si la unió dels dos elements pot dificultar-ne la lectura.

cap-roig, Font-romeu

Si el primer element porta accent gràfic.

pèl-curt, mà-llarg

ÚS DEL GUIONET



1. Vistiplau

Es fa servir dins el text i fa la funció de substantiu.

S’hi pot posar al davant un article en singular o plural (el vistiplau, els

vistiplaus) perquè és equivalent a altres substantius com ara conformitat

o verificació.

La proposta ha rebut el vistiplau de la comissió.

2. Vist i plau

Es fa servir aïlladament per introduir una signatura i té la mateixa funció

que una frase completa (he vist el document i em plau).

Vist i plau

La presidenta

(signatura)

· Els compostos el primer component dels quals és un punt cardinal.

nord-americà, nord-est, sud-coreà



Els compostos repetitius i expressius. Ex.: baliga-balaga, barrija-

barreja,bitllo-bitllo, bub-bub, bum-bum, cori-mori, a corre-cuita,

gara-gara, leri-leri, a mata-degolla, nap-buf, non-non, nyigo-nyigo,

de nyigui-nyogui, pengim-penjam, piu-piu, poti-poti, rau-rau, suca-

mulla,tic-tac, fer la viu-viu, xano-xano, xiu-xiu, xup-xup, zig-zag.

Els compostos que són manlleus no adaptats. Ex.: agnus-dei,

dalailama, ex-libris, flint-glass.

e) Un petit grup de mots o expressions singulars: abans-d’ahir,

adéusiau, al després-dinar, despús-ahir, despús-anit,

despús-demà, quisap-lo (qui-sap-la).

Els numerals compostos (ordinals i cardinals). Ex.: vint-i-dos,

vint-i-dosè,tres-cents,



1. Els mots construïts amb prefixos

1.1. En general, no s'escriu guionet entre el prefix i el mot.

Preinscripció, exrector, sotsdirecció

Si el prefix acaba en vocal i el mot que l'acompanya comença amb r-

o s-, no es duplica aquesta consonant. 

vicerector, vicesecretari



1.2. S'escriu el guionet després del prefix en els casos següents:

· Quan el prefix precedeix majúscules, xifres o símbols.

fluorescència anti-Stokes, selecció sub-21, globulina anti-D, ex-

URSS

Entre el prefix i el primer element d'un nom que té dos elements.

ex-director general, vice-primer ministre



.3. El prefix no- ·

S'escriu amb guionet quan acompanya un nom.

la no-violència, el pacte de no-agressió, la dissolució d'un no-electròlit

S'escriu sense guionet quan acompanya un adjectiu.

els països no alineats, els grups no violents, els estudis no reglats

2. Els compostos en què el primer element acaba en -o

2.1. En general s'escriuen sense guionet. 

audiovisual, fisicoquímic, socioeconòmic

Si el segon element comença amb r- o s-, no es duplica aquesta

consonant. 

politicosocial, grecoromà

Només es manté l'accent del segon element. 
conicocilíndric , politicosocial


