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A- E No s'escriuen amb a sinó amb e la terminació del plural

dels noms en -a i les terminacions verbals en -s, -1J, -m i -u d'aquells

temps en què la tercera persona del singular acaba en -a; així, tot es-

crivint-se taula,forca, formiga, força, teorema, etc., amb a, s'escriu, en

el plural, tattles, forques, formtgues, forces, teoremes, etc., amb e; tot

escrivint-se pensa, trenca, prega, siga, etc., amb a, s'escriu penses, pen-

sen, trenqttes, trenquen, pregues, preguen, sigues, siguen, etc., amb e;

tot escrivint-se pensava, dormía,faría, 'etc., amb a, s'escriu pensaves,

pensaven, pensàvem, pensàveu, dormíes, dormíen, dormíem, dormíeu,

faríes, farien, faríem, faríeu, etc., amb e.

1-Y El sò que en castellà s'escriu ñ, s'escriu en català 1JY.
Ex. : any, Catahenya. Fòra d'aquest cas no s'escriu mai y sinó i.
Ex. : aire, escairar, remei, rei, reina, noi, boirós, avui, cuina, btlidar,

creia, duia, noia; fo i tu.
Per indicar que una i no forma diftong amb la vocal anterior,

s'escriu i. Ex. : reina, reinós, raim, heroina, reix, menysprei.

(L'Institut omet la dièresi en els casos següents: I. Dins les
terminacions -ible, -isme, -ista, -itat. Ex. : increible,.egoisme, panteista,

tenuitat. Il. Dins les terminacions dels verbs pertanyents a la ter-
. cera conjugació. Ex. : agrair, Ï1Jfluir, influiré, influiria, obeim, obeiu,

constituit, constituida. III. Darrera dels prefixes co- i re-oEx. : coin-
cidir, reimpressió. Però reix, reixi. IV. Darrera d'unà vocal que porti
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un accent gràfic. Ex. : continúi, estudíi.
accent gràfic per alguna de les regles
veí.)

V. Quan la i ha de dur

d'accentuació. Ex. : país,

B - V En general pot servir de guía per a no confondre la b i

la v l'ortografía castellana. Ex. : bueno bo, baño bany, boca boca,

bien bé, bastón bastó, abeja abella, cabello cabell, jabón sabó, tra-

baja trc'ball, prohibir prdhibir, carbón carbó, absorber absorbir, hierba

herba,:,viene ve, vino vi, veneno verí, villa vila, voz veu, nevar nevar,

novedad novetat, salvaje salvatge, envidia'enveia, etc.', etc.

~ntre vocals, però, a b castellana correspòn sovint v catalana:
abon-ecer avorrir, abortar avortar, alcaba arcoiJa, arrabal raval, baba

bava, caballo cavall, 'cascabel cascavell, cobarde covard, escribanoes-

crivà, Esteban Esteve, gleba gleva, gobierno govern, grabar gravar,.

haba fava, haber haver, labio llavi, prueba prova, rábano rave, sabia

savi, taberna taverna, trébol trèvol;. els imperfets en ava, per ex., can-

tava. També: cambió canvi, abogado advocat, esbelto esvelt.
Tenim, al contrari, b en català i ven castellà en : bena venda,

beina vaina, biga viga, buit vacío (però vuit ocho), mòbil móvil,
corba curva,' oblidar olvidar.

Notem que, dins una mateixa familia de paraules o de formes, és

sempre la v i no la b la, que alterna amb la u : així, s'escriuen amb v

bcvcm, devem, escn'v~m-"formes dels verbs beure, deure, escriure,' bla-

va, nova, femenins de blau, nou; ensevar, blavor, bevedor, derivats

de seu, blau, beure.

G -J S'escr-iu g i no i davant e, i. Ex. : gendre, gem:va, geogra-

fía, gerani, ginebreda, girafa, marge, ingenu, sacrilegi, menges, men-

gívol; aventatge, metge, rellotge, viatgen, viatgin. .Excepció. S'escriu-i

davant e: en els mots ierarquía, ieroglific, ieure, maiestat, en els nexes

-iecc- i -iect- (Ex. : objecció, proieceió, abjecte, adiectiu,,-coniet:tura,
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infectar, trafectoria) i en alguns noms propis com Jesús, Jerusalem,
J eremíes, J ertJni.

H. L'Institut no admet la hsinó en aquells mots que la tenen en

llur origen. Les paraules que cal,així escriure amb h se troben corres-
pondre, en general, a paraules castellanes .escrites també amb h.'
Ex. : hàbil, habitar, .haver, heretar,heroic,historia, hivern, home, holo-

caust, hora, hostal, hospital, hoste, humà, humil, atlherencia, inherent,

inhumà, cohesió,exhalar, exhumar, inexhaurible, prohibir, vehement,
vehícol, harmònic, inharmònic, hèlix, antehèlix, hemicicle, heter.ogeni,

hexàmetre, hidrogen, higròmetre, hiPertrofia, hipotètic, homología,
horitzó, etc., etc.

Notem..: hueso òs, huevo ou, huérfano orfe; i vice-versa ': ,ahir

ayer, ham anzuelo.
En fi ,de paraula no s'escriu ch sinó c. Ex. : amic, arc, gràfic.

Tampoc s'escriu raM, dihem, cauhen, atribuhir, etc. sinó raó, diem,
, cauen, atribuir, etc.

L'L El sò de I doble és escrit l'l. Ex. : carreteNa, potxineNi,
coNegi, expeNir.

'Nota. La gran dificultat en l'empleu del signe N (norma 7) rau
en el fet de pronunciar-se generalme.nt I senzilla en moltes paraules en
què l'Institut prescriu la 1doble; Però aquesta dificultat desapareix

per als concursants des del moment que els mots que' calgui escriure
amb 1doble, els seràn dictats pronunciant-hi ben clarament les dues 1.
Una pronunciació correcta ens indica també (sense necessitat de

recórrer a l'etimología) quan 'cal escriure mp i no n davant cot i
quan cal doblar la s entre dues vocals.

M'-N- MP Davant b, pi m.: s'escriu constantment m. Ex. :

ambre, tomba, ombra"comb~estible,embenar, imbibjció; amPle, Pàmpol,

.~
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rompre, compadir, emparar; empluiaJ, impúnit, imPiad.os;"commoure,
commensurable, commutar, emmalaltir, emmagatzemilr, emmirallar,
immens, immortal, immediat, immersió, immiscible, imminent.

Davant f ; s'escriu per regla generalm. Ex. : càmfora,àm!ora,
èmfasi, limfa, nimfa; triomf, amfibi, amfiteatre, simfonía, emfàtic.
Excepció: Els prefixes con-, en- i in- (que canvíen la nen m davant
b, p i m) conserven la n davant de f : confegir, confessar, cdnfiar,

confondre, confraría, enfebrat, enfeinat, enfortir, enfosquir, -'enforcar,
enfredorir-se, inflar, infant, infinit, influent, així com infern,
inferior. '

Davant n : s'escriu nom (no mP) d'acord amb la pronunciació.
E~. : ennuvolar, ennegrir-se, connivencia, innecessari, innovació,
innat; condemna, indemne, solemnial, amnistía, columna, damnació.

Davant c i t: s'escriu mp en els mots exempció, redempció,assump-

ció, consumpció, presumpció, exempte, prompte,-redemptor, peremptori,
sumptuós, presumptuós, consumptiu, contemptible," temptar, compte
(cuenta), comptar i algún altre. (Qualsevol d'aquests mots serà-dictat
fent-hi sentir una m i no una n, com se fa ordinariament.) Notem:
comte (conde), femta, impremta. -En els altres casos s'escriu n : tan-
car, encarir, encès, concepte, content, interior, enterbolir, empenta, -etc.

Davant les altres consonants: s'escriu n. Ex. : venda, endolcir,

sangonós, engolir, diumenge, engelosir, 'gínfol, coniugar, enlairar,
enllestir, conquilla, enquesta, enraonar, consirós,ensuperbir, enveia, en-
vellir, canvi, minvar. Excepcions: premsa, Samsó, somriure, tramvía.

El prefixe circum- conserva la m davant -qualsevol consonant:
circumvolució, circumstancia.

Noteu : setmana (no semmana)i cotna (no conna), sagna (no
sangna) .

Q Les síl-labes que en castellà s'escriuen cua, cue, -cui, cuo,

s'escriuen en català qtta, qüe, qüi, quo'.'Ex. : q~tatre..qua1t,qttant, qual,
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quart~ quadr.ilàter, qualitatiu, aquàtic, aquós, equador, obliqua, iniqua,

qüestió, .eqüestre, freqüent, conseqüencia, eloqüencia, delinq;lent,. deli-

qüescent, obliqüitat, quota,.aliquota, quocient, quotidià; però cueta, cuaÇ.a,

l;'!tota,.derivats de cua (ttisíl.labs), evacuar, vacuitat, de vacuus (tetra-

síHabs), persPicuitat, innocut'tat, de persPicuus; nocuus (pentasíl.labs).

,R .Per a l'ortografía de la r muda final, convé recordar les dues

regles següents:
I. S'escriuen amb r final tots els infinitius llevat els terminats

en -re (amb r suau). Ex. : anar, parlar, haver, voler, fer, sentir, sortir,
dir, dur, esprémer, estrènyer, plànyer, vèncer, tòrcer, néixer, conèixer,

córrer; però: rebre, perdre, rompre, batre, a~metre, absoldre, ofendre,
vendre, .beure,deure, moure.

II. S'escriuen amb r final els noms la forma femenina dels quals
termina en -ra o que en pendre un sufixe deixen sentir una r davant

seu. Ex.: clar, fem. clara, derivats claret, clarefar, aclarir;darrer, fem.
darrera, derivats darrería, endarrerir; flor, derivats floreta, florir.

s -ss-Z - ç - e .En català hi ha una s suau, per exemple, la s
que. se sent en el mot riquesa, i una s forta, per exemple la s que se
sent en el mot soca.

. Entre vocals, la s suau s'escriu s i la s forta s'escriu ss. Ex. : ri-

quesa, camisa, nosa, vosaltres, posar, mesada, cosidora, fusell; missa,

grossa, . préssec, anessis, progressos, passar, possible, vessar.
En els altres casos, la s forta s'escriu s i la s suau s'escriu z.

Ex. : soca, savi, pensa, premsa, polseguera, cursiva; zero, alzina, colze,

catorze, quinze.

Excepcions a les dues regles anteriors: I. No s'escriu tranz-

sinó trans-. Ex. : transigir, transacció. 11. En uns quants mots savis
presos del grec s'escriu z entre vocals, en lloc de s. (Són mots cientí-
fics com .azoic,.rizofag.etc., que també tenen. en castellà z.) .
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En mq1tes paraules.el sò d~. sfor.Ífl.,(n~u~1.4e.s'su¡i1~I) és..escrit..
amb c o ç.

Davant e, i : s'escriu generalment c i no I s en. aq~~lls mots.
que corresponen a mots. castellans, escrits també. 3;Inb c. Ex. : cielo.

cel, ciento cent, cinço cinc,. ceder cedir, célebre cèleqrç, ce¡nenterio,

cementiri, centro centre, cierto cert, cerveza cervesa, ceja cella, cien-

tífico científic, cigarra cigal,!-, cirio ciri, civilizar. civilitzar, acceder

accedir, acento accent, exceso excés, excitable excitable, vicio vici,

gracioso graciós, consta~cia constancia, inocencia.ignocencitl} aproba-

ción. aprovació, discreción discreció, audición: audició, proporción

proporció, acción acció, protección protecció, dic.cióI:J,diccÜ;,traducción

tratl.ucció, ascensión ascensió, etc., etc.

Davant a, o, u i en fi de paraula: Heus-aquí Jes principals. parau,,:.

les que cal escriure amb ç en lloc de .s: .

I. Els adjectius d'una terminació corresponents a adjectius

castellans termjn~ts en z. Ex. : .audaç,. eficaç,.feUç, atroç. Els. ad-o

verbi~ corresponents s'escriuen: audaç1neJ1.t,',eficaçment, feUçment,'
etcètera.

Il. Els següents mots (amb llurs plur~s, derivats, etc.):

braç, faç (faz) , glaç, ,llaç, solt;zç,lliç (lizç.)., arboç,-lluç, caça, maça

(maza), plaça, raça, traça, veça (algarroba), dreça,.boçal,. eriçó, lliçó, .

coi~ó! açò

dolç (dulce), falç.(hoz)" calç (cal)" alça, calça

venç (de vèncer), argenç, lla1!fa, bal4nça,. França,. .comt;.nça~llença,

esquinça, jonça, unça, cançó, llençol, plançó

marÇ (m~zo), terç, comerç,. tor."..(de. tòrcer), força, torça,. escur-
ça, arçó.

nI. Els derivats en -ança i -ença, Ex, : esperança, venjq.nça,

temc?tça, creixença, .

L'~nstitut ~scriu també amb ç els derivats en' -aç, -iç, -diç,.~ ... .. . ...

-diça. Ex. : gr.at~daç,ped,iç, vinc~~dirç,ven~diÇ.a.

-- - - - -
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En.prinçipi ,de paraula. solam~nt. s'escriuen .amb ç els dos mots

ço.pronom. içaad,verbi.

X. El sò de x.palatal, es representa per x en genera¡ i per ix

darrera de a, e, o o u.que no formi part d'un difeng. .Exemples,: xa-

f6gor, xarol, xerigot, xifra;. xiPrer, xisclar, xop, xuclar, planxa, punxa,

gr()~ari . Elx, escorxa, perxa,:mq,rxa, baix, baixa, caixa, aixella, es-
queix., .madeixa, teixir, eixam, eix.ut.. boix, moixó, gruix, gruixa, gruixut,.

u.ix~r, ix" reix, ixent, clixé.. guix,. guixaire, rauxa, disbauxa.

Heus..aqui alguns exemples dels altres sòns que pot tenir la :x:

Ex~mple$ de. x pron. cs : convexe, perPlexe, fixe, prolixe, ortodoxe,

paradqxa¡ luxe, lèxic, òxid, asfixia, crucifix, tòrax, índex, vèrtex, aPèn-

di~, apoplexía, conexió, axi"oma, Alexandre, relaxar; flexió, mixte, text,

1uxtaposició, contextu.ra, excloure, excusar, expansió, experiencia, ex-

plicar; exptosió¡ exponent, expressar, extensió, exterminar, extinció,

extracció, extraordinari. Exemples de x pron. c : excedir, excel-lent,

excèntric, 'excessiu,' excitar. E)¡:emples de x pron. gz : exacte, exagerar,

examen,. execrar, executor, exemPle, exempte,.exercir, exigir, exigu, exis-
tir, exuberant, exhalar, exhibir, exhortar, exhumar, inexhaurible, hexà-

metre, hexagon. - Noteu: no. s'escriu x sinó s dins els mots següents,

sovint escrits erroniament amb x : estendre. (fr. étendre). i estrany
(fr. étrange) que són mots populars (com escabellar, eSCUrçar,escaure,

etcètera)', i espontani (fr. spontané), esceptic (fr. sceptique), que en llatí

nO,tenen x sinó, s (spontaneus, scepticus).

G.,C,' D~T,' B.-P,.IG,"",TX'finals. I. Darrera de consonant:

s'escriu g,.d, b finals. o c, t,. p finals en el masculí, en el primitiu o en

l'indicatiu present; segons que el femení, els dedvats o l'infinitiu

. pre.senten'.g, d, bo c, t, p. Ex.. : llarg (fem. llarga, der. llargaria,
allargar J, al(J~rg (aJ..be1'gar)" sang (sangonós; '.sangonera), lang {fan-

guera, fangós}, oblong (oblonga), però arc (arcada},blancf!Jlanea;

-
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blancor, embl'anquir), blavenc (blavenca); - verd..(verda, verdor),
covard (covarda, covardía, acovardir), llard (llardós, enllardar),' sard.
(sorda; sordejar), perd (Perdre), però fort (forta, enfortir), cobert
(c()berta, encobertar), tort (torta), surt (sortir);. - verb .(verbal),

superb (super ba, ensuperbir), però esquerp (esquerpa);
Il. Darrera de vocal no accentuada : Com en el cas anterior;

així, pròdig, (Pròdiga, prodigar), sacríleg (sacrílega, sacrilegi).; catà-
leg . (aatalogar), anàleg (anàloga,. analogía), centrífug (centrífuga),

cartílag (cartilaginós), però intrínsec (intrínseca), estómac (>est()macal),

únic (única); - àcid, àrid, àvid, càndid, esplèndid, estúpid, fètid,

insípid, etc: (àcida,. àrida, etc.), òxid (oxidarJ, però Ucit, decrèpit,
inèdit, exPlícit, insòlit, paràsit, etc. (lícita, decrèPita, etc.), límit (li-
mitar); - monosíNab (monosiNàbic), hidròfob (hidròfoba, hidrofobia),
àrab (aràbic), però filàntrop '(filantroPía), príncep (princiPat.).-

S'exceptúen buit, aràbic i els mots en -ec mànec, càrrec, tràfec, rústec,
rònec¡rènec, feréstec,. ròssec, préssec.

IIL Darrera de vocal accentuada-: S'e.scriu sempre c, t, p; així,
no solament sec (fem. seca, der. assecar,sequedat), ric (rica, riquesa),

inic (iniqua, iniquitat), sinó manyac (manyaga, amanyagar), grec
(grega), amic (amiga), groc (groga, grogor), feixuc (feixuga), foc
(foguera), jòc (joguina); - no solament dret (dreta, dretura), nèt
(nèta, netejar), petit (petita, petitesa), bat (batre), permet (permetre),
sinó fat (fada; fador), blat (blader), fret (freda, fredor), mut (muda),
nebot (neboda, nebodet), paret (aparedar), set (assedegat), pensat.
(Pensada), sentit (sentida), perdut (Perduda), pot (poder), put (pu-
dir); no solament drap (draper), xop (xopar), Josep (Josepet), sinó
cap (cab()ta, acabar), cup (cubell), llop (lloba), estrep, (estrebada).
.Excepcions: demagog, pedagog,.zigzag, buldog; - sud i alguns noms

propis com Alfred, Conrad, .David, Nemrod, Madrid, Bagdad;.-

les tres formes verbals cab, sab i reb, adob, rob, club, nabab i aJguns

noms propis com Jacob, lob. .'

---
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:.En fi de paraula, s'escriu tx.dins els pocs mots com despatx, es-

quitx, els derivats dels quals presenten tx( despatxar, esquitxar); .en .

tots els altres casos s'escriu ig darrera de a, e, o, u, i. g darreradei.

Ex; : .maig, faig, raig, gaig, lleig, bateig, oreig, sacceig, mig, trePig,

desig, goig, boig, roig, faig, puig, enuig, rebuig.

Accent . Quan, per les regles d'accentuació, cal accentuar grà-

ficament una a, una e ober.ta o una o oberta, s'emplea l'accent greu;

en els altres casos, s'emplea l'accent agut.

S'accentúen els mots aguts acabats en vocal accentuada o en vocal

accentuada seguidaúnicament d'una s o d'una n. Ex. : replà, cafè,
diré, cosí, allò, carbó, oportú, francès, digués, formós, comprèn, encèn.

(En canvi: extens, carbons, infern, animal, animals, sonor, direm,

dormim, direu, dormiu, museu, servei, remeis.)

.S'accentúen els mots plans acabats altrament que en vocal sil-

làbica * seguida o no d'una s o d'una n. Ex. : fàcil, fàcils, díPter, díp-

ters, pròleg, exàmens, anàvem, anàveu, anàrem, anàreu, [iiríem, diríeu.

(En canvi: pare, pares, casa, cas'es, cerca, cerques, cerquen, savi, savia,

savis, savies, moro, moros, ingenu, ingenua, ingenus, ingenues, anessis,

anessin,anares, anaren.)

S'accentúen els mots plans de més de dues síl'labes en els quals
la vocal accentuada és una i o una u seguidesde vocal.Ex. : estudía,

estudíes,estudíen, dormiría, dormiríes, continúa, continúcs. (Però: dia,

dies, nua, nues, cria, cries, crien.)

S'accentúen tots els mots esdrúixols. Ex. : èPoca, èPoques, solípede,
física, anàloga, mètode, hipòtesi.

Quan dues formes nominals <>dues formes verbals solament se

diferencíen entre elles pelsòobert o tancat d'una e o d'una o, s'ac-

... Es a qir, que no sigui una i o una 11formant part d'un diftong. .
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centúen totes dues (Ex. : bè i bé, nèt i nét, vès i vés, '/Jènsi véns, vènen

i vénen,ÒSi ós, iòc i ióc, bòta i bóta,mòra i móra), i, en general, s'ac-

centúen tots aquells mots amb e o amb 'o tòniques que, escrits sense

accent, podrien donar lloc a confusions' (tals com:dònai dóna, 'SÒi só,
sòn i són, sòu i sóu, fòra i fóra, tè i té).

Quan dos monosíl'labs l'un tònic i IJaltre aton vénen escrits amb

les mateixes lletres, s'accentúa el tònic a fi de diferenciar-lo. grà-
ficament de l'aton : ls de ésser, diferenciat així gràficament de es
pronom reflexiu; mà, món i mós substantius, de ma, mon i mos adjec-

tius possessius; nòs i vós subjectes i complements preposicionals,

de nos i vos complements àtons (pron. nus, vus);' pèl substantiu i son

plural Pèls, de pel i pels contraccions de 'la preposició per amb els

articles el i els; què pronunciat amb è clara, de que pronunciat amb.e
neutra; sà adjectiu qualificatiu, de sa adjectiu possessiu; sé de sa-

ber, de se pronom reflexiu; ús substantiu, de us pronom personal.

Apòstrof Nota preliminar. S'admeten les formes el, els, em,

et, es, ens, al costat de les formes lo, los, me, te, se; nos, empleant-se

les unes o les altres segons la pronunciació:

Apòstrofpospositiu Davant vocal oh:
I. Nó s'escriu mai lo, me; te, se, ne, ni el, e11!,et, es, en, sinó

l'., m', t', s', n'. Ex. : l'avi, l'home, no m'escolta, s'acosta, n'ha pres un'.
Il. No s'escriu al, del, pel, sinó a l', de l', ped'. Ex. : a't'avi,

de t'home, per l'aire.

III. Es costum reemplaçar la per l' quan en la pronunciació no

es debca sentir la a. Ex. : t'eura, t'ànima, l'herba, l'espasa. (No hi ha
encara cap prescripció de l'Institut sobre l'elisió de la a de la.)

IV. No s'elideix mai la e del mot que. Ex. : veig que arriba, això
que has dit. (Es costum de l'Institut elidir constantment ,la e del-
mot de. Ex. : anell d'or, parlem d'ell.)

/
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.V. En cas d'emplcar-se an en Uoc de a preposició, no s'escriu-
, ,.,ra a .n-smo. an.

Apòstrof prepositiu Darrera de vocal que .no sigui pna:io.uha .

u pertanyents a un diftong:

Són obligatoris 'l, 'm, 't, 's, 'n, 'ls, 'ns, en lloc de lo, me, etc. o de
el, em, etc.

I. Dins les combinacions de verb i pronom :-mira'm.

II. Dins les combinacions de dos o més pronoms: me'n dóna.

III. Dins les combinacions de preposició i article: sobre'l pont,
entre' ls dits.

Poden igualment usar-se 'l, 'm, etc. darrera d'alguns monosíHabs

com que, no, io, tu; però l'Institut tendeix en aquest cas a emplear ex-

clusivament les formes plenes el, em, et, etc.

* * *

Són invariables els dos mots àtons h1:i ho.

* * *

Guionet Se separa mitjançant un guionet el verb dels pronoms

àtons afixats. Ex. : donar-me, enviar-nos, rentar-te, mirar-nos, recor-

dar-se, comprar-lo, escoltar-la, entendre-la, jer-los, cosir-los, escriure-les,

dir-li, escriure-li, venir-ne, pensar-hi, dir-ho; mirant-me, escrivint-nos,

llevant-te, adormint-vos, asseient-se, cremant-lo, evaporant-la, veient-los,

absolent-les, dient-li, parlant-ne, anant-hi, jent-ho; escolteu-me, Plany-

me, promet-nos, ajup-te, vesteix-te, renteu-vos, cull-lo, duu-lo, cus-la,

absol-los, jeu-les, digui-li, parlem-ne, parleu-ne, parlin-ne, pren-ho,

vés-hi; dóna-mc-la, dóna-me' l, vés-te'n, vés-te-n'hi, digui-me'ls, digui-

me-les, portant-t' hi, vagi-se'n, digues-ho, digui-s' ho.

-----
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Se substitueix el guionet per un apòstrof en el cas de seguir .al
verb una forma enclítica asiHàbica : rebre'm, remetre'ns, deure't, ven-

dre'l, viure'n, escolti"m, renta't, miri's, puja'l, parli'n; digui'ns-ho,

porta'ls-hi, dóna' ls-en, aneu' s-en.

... ... ...

Lapreposició catalana corresponent a la castellana con, s'escriu
amb no ab.

La preposició catalana corresponent a la castellana para, s'escriu

per a no pera.


