
DIVERGÈNCIES ACCENTUALS. 
 

A voltes podem dubtar de l’accentuació de certs cultismes o manlleus com ara aeròlit, demoníac, 

diòptria, futbol,… ja que tenen la síl.laba tònica en una posició diferent a la mateixa paraula del 

castellà i açò pot donar lloc a confusió. El valencià respecta en aquests casos la pronunciació del 

manlleu en la seua llengua original. 

 

Tot seguit et presentem un llistat de les paraules que presenten aquest fenomen: 

 

AGUDES PLANES ESDRÚIXOLES 

alfil xandall acne aurèola 

avar xassís austríac diòptria 

cautxú xiclet bantu èczema 

ciclop zenit cardíac ènema 

criquet tiquet conclave isòbara 

elit  dentrifici olimpíada 

eriçó estèrnum pàtxuli 

esperit etíop període 

flascó guru pneumònia 

fluor karate quàdriceps 

handicap libido rubèola 

hoquei medul·la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

interval míssil 

iber omòplat 

oboé paraplegia 

oceà rèptil 

però tèrmit 

poliglot tetraplegia 

 tèxtil 

quilogram torticoli 

radar tulipa 

sandwitx vertigen 

soviet víking 

timpà zulu 

 

AGUDES PLANES ESDRÚIXOLES 

 

Els mots acabats en –trop: 

filantrop, misantrop, … 

 

Els mots acabats en els sufixos: 

 

-cit: leucòcit, … 

-lit: aeròlit, monòlit, … 

-sfera: atmosfera, litosfera, … 

-osi: osmosi, … 

-esi: mimesi, … 

-fon: magnetòfon, … 

-íac: afrodisíac, … 

-stat: termòstat, … 

 

 

 

 

 

Els mots acabats en 

els sufixos: 

 

-lisi: electròlisi, … 

-ode: elèctrode, … 

 



AGUDES PLANES ESDRÚIXOLES 

 

Els noms d’esport que acaben 

en –bol: futbol, handbol, 

voleibol, … 

 

Els verbs: créixer, meréixer, nàixer, 

témer, tòrcer, véncer,… 

 

El pretèrit imperfet d’indicatiu de molt 

verbs: copia, premia, ... 

 

 

 

Alguns topònims: Tibet, Zuric, 

Munic,… 

 

Els topònims: Honolulu, Marràqueix, 

Ucraïna, Kíev, … 

 

Els topònims: 

Etiòpia, Hèlsinki, 

Himàlaia, Ítaca, 

Kàtmandu,Sàhara, 

Tàrraco, Bàssora, … 

 

 

Alguns noms propis: Nobel, 

Raimon, … 

 

 

Alguns noms propis: Èdip, Espàrtac, … 

 

Alguns noms propis: 

Àtila, Dàmocles, 

Pèricles, … 

 

DOBLE ACCENTUACIÓ 

 

 

  

DOBLE ACCENTUACIÓ 

 

antilop antílop  

reporter repòrter 

xilofon xilòfon 

perit pèrit 

saxofon saxòfon 

xofer xòfer 

 decaedre decàedre 

dodecaedre dodecàedre 

hexaedre hexàedre 

poliedre políedre 

pentaedre pentàedre 

dominó  dòmino 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L’ACCENT EN PARAULES COMPOSTES, DERIVADES I 

CULTISMES. 

Les paraules compostes solen tindre dos accents fònics (un de principal i un altre de secundari, com 

ara la paraula economicofinancer). Com les accentuem?  

a) En els mots compostos escrits com una sola paraula, només s’accentua, segons les normes, 

l’últim element: fisicoquímic, marededéu, socioeconòmic, radioteràpia.  

b) Els mots compostos escrits amb guionet conserven l’accent de cadascun dels elements: 

despús-demà, sud-americà, més-dient, camí-raler.  

c) Les paraules compostes que tenen una paraula amb accent diacrític no mantenen l’accent: 

adeu, redeu, rodamon, besnet, subsol. 

d) Els adverbis acabats en –ment s’accetuen si l’adjectiu femení del qual deriven porta accent 

gràfic: òptima/òptimament 

 


