
Per tal de poder utilitzar amb garanties d’èxit, signes ortogràfics com l’accent i la dièresi i 

fenòmens com la partició de síl·labes, hem de tindre clars determinats fenòmens vocàlics. Els 

revisarem tot seguit: 

 

ELS DIFTONGS 

 
Un DIFTONG és el fenomen vocàlic que resulta de pronunciar 2 vocals en un mateix colp de 

veu (/VV/). 

 

Ex:   es-tiu  com-boi ai-gua 
                                                            v v                             v v                     v v 

 

Segons el lloc que ocupen les vocals I/U, parlarem de: 

 

DIFTONGS DECREIXENTS  DIFTONGS CREIXENTS 

vocal+I vocal+U G/Q+U+vocal 

AI aire AU daurat GUA/QUA aigua/aquàtic 

EI reina EU deure GÜE/QÜE aigüera/qüestió 

OI almoina IU riu GÜI/QÜI pingüí/aqüífer 

UI buidar OU pou GUO/QUO llenguota/quota 
 

! Els aplecs vovàlics UA, UE, UO sols formen diftong quan van precedits per Q o G. 

 

Ex:  

ai-gua  però  pu-a 

 

ai-gües      però  pèr-du-es 

 

quo-ta    però  cu-o-ta 

 

 ELS HIATS 

 
Un HIAT és el fenomen vocàlic que resulat de pronunciar 2 vocals contígües en síl·labes diferents 

(V/V). 

 

Ex:   ac-tu-a-ci-ó 
                  v / v     v/ v 

! Els aplecs vovàlics IA, IE, IO sempre formen HIAT. 

Ex:  

con-di-ci-ó Va-lèn-ci-a sè-ri-es 

!Recorda que, perquè puguem parlar de DIFTONG o de HIAT, s’han de pronunciar les dues 

vocals. Vés, per tant, alerta amb els DÍGRAFS  -IG, QU- i GU- ja que la vocal U és muda! 

 

En aquests casos no podríem parlar  ni de DIFTONG ni de HIAT. 



 

Quadre resum: 

 

 

 

 

DIFTONG HIAT 

Dues vocals en una mateixa síl·laba (/VV/) 

 

rei-na, ai-gua, cou-re, reu-ma, … 

Dues vocals contígües pronunciades en 

síl·labes diferents (V/V) 

 

Pe-üc, vi-at-ge, a-e-rò-bic, … 

 

 
 

  

Recorda que –UA, -UE, -UO sols formen diftong quan van precedits de Q o G. 

 

a-qua-rel·-la, quo-ta, llen-güe-ta, …                 però             per-pè-tu-a, cu-o-ta, pu-es, … 

 

! 

  

Recorda que –IA, -IE, -IO MAI formen diftong.  

 

au-di-ci-ó, sè-ri-e, au-di-èn-ci-a 

 

 

Perquè en una paraula puguem parlar de DIFTONG o de HIAT, s’han de pronunciar les dues 

vocals. Fixa’t en els exemples següents i reflexiona de per què no contenen cap d’estos dos 

fenòmens vocàlics: 

ma-reig                pa-quet 

 

 

 


