
L’ACCENT DIACRÍTIC. 
   

Hi ha paraules accentuades que no compleixen les regles d’accentuació. Es tracta de paraules que 

tenen un accent per a diferenciar-les d’altres paraules amb les quals es podrien confondre. Aquest 

tipus d’accent es diu diacrític, i el trobem sobretot en mots monosíl·labs, però no únicament. 

L’accent es manté en plural si la possible confusió continua existint. 

! No trasllades al valencià els accents diacrítics del castellà ni viceversa. Recorda que, per poder 

utilitzar un accent diacrític, han d’haver, com a mínim, dues paraules homònimes per diferenciar. 

 

CASTELLÀ VALENCIÀ 

Mi casa Ma casa 

Me lo dijo a mí M’ho va dir a mi 

Se viste solo Es vist sol 

Es muy listo És molt llest 

! Tampoc no t’has d’inventar accents diacrítics innecessaris. 

 

Vull una barra de pà* / Té un tò* de veu molt agut 

 

* No tenen cap parella homònima de qui diferenciar-se. 

 

!Recorda que quan una paraula composta en conté una que porta accent diacrític, aquest 

l’hem de conservar: adéu, rodamón, subsòl, contrapèl,... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ací tens el llistat amb les parelles més habituals que es diferencien per un accent diacrític: 

      

AMB ACCENT DIACRÍTIC SENSE ACCENT DIACRÍTIC 

bé De bona manera. be Nom de la lletra B/ Ovella. 

béns Riquesa, fortuna. bens Plural de be (ovelles). 

bóta,bótes Recipient per al vi. bota,botes Present del verb botar/ Calcer. 

 

déu,déus 

 

Ésser suprem deu,deus 
Nombre 10/ Present del verb 

deure 

dóna,dónes Present del verb donar. dona,dones Persona de sexe femení. 

és Present del verb ser. es Pronom feble reflexiu. 

féu 
3a persona del singular del 

pretèrit perfet simple de fer. 
 

feu 

2a persona del plural del present 

d’indicatiu de fer. 

fóra 
Imperfet de subjuntiu del verb 

fer 
fora 

Adverbi de lloc, contrari de 

dins. 

jóc 
Refugi/Lloc on es va a dormir, 

sobretot els ocells. 
joc entreteniment 

mà Extremitat humana. ma Possessiu femení singular. 

més Quantitatiu. mes Part de l’any. 

mòlt Participi del verb moldre molt Quantitatiu. 

món Univers. mon Possessiu masculí singular. 

mèu 
Onomatopeia que representa el 

so produït pels gats. 
meu 

Possessiu tònic de 1a persona 

del singular. 

móra,móres Fruit. mora,mores Dona musulmana. 

nét Fill del fill. net Contrari de brut. 

ós,óssos Mamífer. os,ossos Part de l’esquelet. 

pèl,pèls Filament que creix a la pell. pel,pels Contracció de per+el 

què 
Pronom interrogatiu/Pronom 

relatiu 
que 

Conjunció/ Pronom relatiu 

àton/Determinat exclamatiu 

sé Present d’indicatiu del verb ser. se Pronom feble reflexiu. 

sí Afirmació. si 

Conjunció condicional/ Nota 

musical /Espai pla entre dues 

elevacions. 

 

sóc 

 

Present del verb ser. soc Calcer de fusta. 

 

sòl,sòls 

 

El terra sol,sols 
Astre/ Sense companyia/Nota 

musical/Present del verb soler. 

són Present del verb ser. son 

Possessiu àton masculí. 

(fem.) Ganes de menjar. 

(masc.) Acte de dormir. 

té Present del verb tenir. te 
Infusió/Pronom feble/Nom de 

lletra 

ús Acció d’usar. us Pronom feble. 

véns,vénen Present del verb venir. vens,venen Present del verb vendre. 

vés Imperatiu del verb anar. ves Reducció de veges. 

séc 
Senyal que queda en la roba en 

plegar-la. Plec. 
sec Eixut, sense aigua ni humitat. 

vós 
Pronom fort de 2a persona del 

plural(vosté) 
vos 

Pronom feble de 2a persona del 

plural 



 


