
Les noves normes sobre el guionet 

A Iiores d'ara tots els lectors de LI.ENGUA NACIONAI. ja deuen saber que la Secció Filolhgica de 
1'Institut d'Estudis Catalaiis (IEC) Iin divulgnt uii acord (del 15-3-96) sobre <«l'ús del guionet en 
l'escriptiira dels inots formiits per coinposició o per prefixació)}, acord que ve a sancionar unes 
noves normes que jas'havien aplicat al nou diccionari del TEC i queja eren més o menys conegudes. 
si bé de forma extraoficial. Potser també saben que tals normes, a mesura que s'liiin iinat coneixent, 
Iiiin genesat oposicií,. oposició i-aoiiadii eii diversos escrits inkdits adrecats a la docta corporaciú, 
en notes de preinsii i, pel que fii a Ilihres, en el voliiin segoii de les nostres Ob,servrician,s crítiqr~es 
i pr?ctiy~ies .vohr.e el catal? (l'aviri (Moih 1995, pp. 89-99); també sortirtin, o hiiurün sortit, eii el 
número de tardos del Butlletídel Col.legi de Doctors i Llicenciats. uns iiostres acomentaris a les 
noves normes sobre l'ús del guionetn. ainb un contiiigut semblant al del present treball perh anib 
una estructuradiferetit. 

Aqiiesta oposició es fonameiitti eii les següeiits coiistatacions: les noves nonnes han estat elaborades 
ainb precipitaci0, seiise estiidis previs posats a I'abast dels estiidiosos, sense tenir en compte les 
seves repercussions negatives, volent simplificar excessivament coses complexes i delicades per 
naturalesa, amb un caire ruptiirista (pcitser iio en laintenci6 perh s íen la realitat) i ümb uiia actitud 
tancada o autosuficient (de fet, les nombrases gestioiis encaminades a evitar la ~onsuiniició de 
I'error o a aminorar-lo Iiari estat en va). 1 ara ens pregiiiitein: que Iiem de fer? 

Per una banda. tots estem d'acord que és útil disposar d'iina iiistincia aciidemica que tingui cura de 
la normativa lingüística i estem disposats, eii principi, a iicatiir la seva autoritat. Perb quan iiqiiesta 
iiist>incia s'equivocii. é s  evideiit que 1ii seva autoritat resta en entredit, ja que Iii Iia uns béns. supe- 
riors a la disciplina. que s'lian de salvar: la dignitat de la Ilengua. la seva continuitat. la seva 
aptitud per a la comiinicació, la seva fes»mi;i tiadicional, la veritat cieiitífica, etc. En el cas que eiis 
ocupa, doncs, hem d'acceptar les norines eii la mesura en que siguin raonables. refusar-les en la 
mesura en qiie no ho sigiiiii i distiiigir. completar o matisar tot allb que sigui coiifús, incomplet o 
simplistii. Es el que ncisaltres mirareiii de fer eii aquest treball, que articularein segons els tres grans 
tipus de compostos afectats per les noves normes: 1 )  compostos per prefixació: 2) recompostos: 3) 
compostos prbpiament dits. 

l. Compostos per prefíxacíó 

La normativa fins ara vigent establia que els compostos per prefixaci6 s'escrivien en general sense 
guionet, perh preveia una serie d'excepcions ben coiiegudes. Les noves normes voleii suprimir 
totes les excepcions menys una: el prefixno-. i encara iisat solament precedint un substantiu. Davant 
d'aixh, que hem de dir? Dones distingir o inatisiir: 
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a) Es pot continuar dient que, en general. els prefixos van soldats al mot que modifiquen. i es pode11 
suprimir algunes de les excepcions establertes, pero s'haii de inaiitenir les següents (que expliquem 
breument): 

-el prefix no- ha de dur guionet. tant quan precedeix siibstantius (p.e., no-i!iol?ncia) com quan 
precedeix adjectius iimb un significat consolidiit (p.% iio-violei?t): 

- el prefix ex-. tbnic, també s 'ha (l'escriure forcosameiit amb guionet. perquk s'hii de distingir de 
la seqükncia inicial ew itona, molt freqüent (p.e.: e.x-tractai?t / e.xtracfo; ex-oniniador / e.xarninafio>; 
etc.), perqu? cal evitar confusions (p.e.: e.x-portc~clor de sida amb exportador (le sida. ex-ponent 
m b  exponent. etc.), perqlik cal evitar altres combinacions estranyes (p.e.: «exxa» per ex-xa. 
«exexiliat» per er-euiliat. «exiugoslau» pere.x-irrgoslau. «exrival» pere-x-riilul, etc.). perquk sovint 
el prefix afecta no 1111 inot sin6 un sintagina @.e.: eu-grrilrriici civil, ex-alt ciirrec, e.x homr de 
coi7fiancrr, etc.). 1 perquk les altres lleiigiies de cultiira també escriiieii ex- ninb el giiionet (així el 
frances, el portiigu?~ i I'anglks) o fins i tot l'escriuen totalment separiit del mot, com si fos uii 
adverbi (cf. castelli i italii rxpresiriei~te, etc.): 

- els prefixos tbnics pre-, pm-, pseirrlo-, rirrusi-, suts- també necessiten el guionet. perquk cal 
miintenir distincions fonitiques, evitar pronúncies erronies i prevenir coiifusioiis conceptiials. 
Exemples (contrastiits o expliciits): 111z autor prr-exi.stenciuli,stu I la pree.xistPncia; pro-amer-icd, 
pro-rrrs /prncriitsul, procrear-; pseurlo-~~r.ofeta/~>,se~rrlri~iii~i, 17serrdonior:fi,sme (recompostos); qira.vi- 
.sii~iultanei'tat (la grafiii qiru.si.siniirltaneifat, iniissa Ilarga. implica repetició de la mateixa síl.laba, 
si, ;imb valor fonitic distint), sots-inteiident (la grafi;i .sot,siriteiident indueix a una proiiúncia 
«sut-sin-ten-dent» o iilinenys «s«t-sin-ten-dentn); 

- el prefix a l r i -  deinaiia igualineiit guionet perquk és important la distinció entre aquest prefix 
de tipiis grainatical, significant «inés que» i sempre tijnic (p.c. ar:ri-i~iilionari), i I'lioini)iiim de 
tipus lexical, significant preeminkiicin o superioritat i a vegades itoii (p.e.: arxirlrrc, ar.xil?re.rt o 
rrriripreste); 

b) Qiiant ti1 prefix vicr-. es pot acceptar. ja que Iio vol I'acadkmiii. 1ii supressió del giiionet, com 
solen fer el  castelli i I'italii, perque en la majoria de casos no presentii iiiconveiiients (p.e.: 
i~icepresiclei~t, iiicerlegil), perb sabeiit qiie així ens separem del francks' del portuguks i de l':ingl?s 
(que hi usen el guioiiet) i que dificulteni la lectiira en casos com vicewctor; vicesecreturi. Sigui 
com sigui, s'ha de inanteiiir el signe quan el prefix va seguit de sintagma, com en \,ice-prirner 
miili.st,r, perqu? altrament el prefix noinés afectaria el primer component del conjunt. 

e) Qi~ant  a la resta de prefixos, encara que per regla geiieral s'escriguin soldats, es poden escriure 
amb giiionet eii casos especials. tal com es fa en altres llengües. Exs.: propagando unti-Castro. 
1'Eirropapo.st-Maastricht, etc. (davaiit de noms propis); bes-tia, per-iorlic (pera facilitar la lectiira); 
re-crear ('tornar a crear'), siíper-rhpid (per a evitar la col.lisi6 de diies erres). etc. 

2. Recompostos 

Existeix un tipus de coinpostos impropis que, per claredtit, és bo d'anoiiienar amb un iiom especial. 
com fan alguns tractadistes (iiixí iiosaltres en E l  catalii /3, pp. 76 SS). Ens referim als recompostos, 



o sia els mots forrnats amb radicals greco-llatins, els quals, si més no en teoria, no es formen a 
partir de mots catalans, sinó de mots o arrels presos directament de  les llengües clhssiques. 
Doncs bé, pel que fa als recompostos, el catali recent presenta una doble normativa: 

- la de Fabra (inspirada en I'ús castella, italii i portiigues), consistent a escriure'ls sempre 
soldats,  sense guionet (p.e.: gastroenteritis, gastroint~st inal ,  gastronontia, labiodental, 
labiovelarització, otorinolaringdleg, otoscopi); 

- la de 1'Enciclop~dia catalana i el Diccionari de niedicina (inspirada en l'ús frances i anglis), 
consistent a escriure amb guionet els radicals coordinats (p.e.: gastro-enteritis, gastro-intestinal, 
labio-dental, oto-rino-laringuleg) i soldats e l s  radicals subordinats (p.e., gastronoinia, 
labiovelarització, otoscopi). 

Cada una d'aquestes normes té avantatges i inconvenients; per aixb s'ha d'admetre una instancia 
arbitral -1'academia- que decideixi. De tata manera, é s  una mica estrany que aquesta instancia 
s'hagi decantat pe r l a  primera solució quan en els darrers anys havia abonat la segona; per aixb 
seria enraonat d'esperar que aquesta solució, acceptable en teoria pero rupturista en la practica. no 
fos considerada, de moment, obligatoria, i deixar un període de reflexió entre els estudiosos i els 
usuaris; aixi, de passada, s'evitaria la desautorització de les obres, nombrases i importants, que 
han seguit la segona solució. 

3. Compostos propíoment díts 

Els compostos prbpiament dits són aquells mots resultants de la unió de dos o més mots existents en 
la llengua. Doncs bé, pel que fa a les noves normes de la Secció Filolbgica que afecten aquesta 
categoria de paraules, hem de dir dues coses: 

a) En primer Iloc, que les noves normes semblen confondre un tipus de compostos prbpiament dits, 
que són els adjectius coordinats, amb els recompostos. perquk aquells, a vegades, prenen com a 
primer element una forma llatinitzant (terminada en o). Llavors, les noves norrnes, aplicant el criteri 
que Iiem vist sobre els recompostos, volen fer escriiire aquells adjectius amb composici6 soldats, 
sense adonar-se que no són prbpiament recompostos. o bé confonent-los amb els adjectius coordinats 
que han donat origen a un concepte unitari, cas en que sí que es poden escriure enganxats. De fet, les 
Ilengües de cultura del nostre irnbit (com el castelli, l'italih, el francis, el portuguis, l 'anglis, 
etc.) escriuen els adjectius coordinats amb guionet, com també hem fet sempre nosaltres, tant si el 
primer element termina en o com si termina d'una altra manera. Així es veu clar que e s  tracta 
d'adjectius lligats per un nexe copulatiu o relaciona1 i es poden distingir dels conjunts de significat 
unitari. Exemples: 
- cultural-economic (= cultural i econdmic), econdmico-cultural (= econdmic i cultural), 
econdmico-social, sucio-econdmic. sucio-polític, político-social; 

- cooperació hispano-americana (= entre Espanya i America) I els paiSos hispanoamericans (= 
de  1 'Amirica espanyola);  guerra franco-prussiana (= entre Franca i Prússia) 1 parlars 
francoprovencn1.s (= d'una regió de transició entre el trances i el provencal); 
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- fracrat sino-jupon?s o nipo-.wir~?.s, re1ricion.s unfilo-franceses o frutico-angleses o .franco- 
bririlniques. etc. 

D'altra banda, existeix la coordinació ainb més de dos adjectius, casen que l'abskncia de guioiiet 
seria inimaginable. Exs.: catalano-valenciui~ri-halear; sricio-político-ec[~nO~l~ico-cult~iral, etc. 
Resiimiiit, bo i admetent la supressió dels guionets en els mots recompostos, no es pot aplicar de 
cap manera tiil supressió als adjectius coordin:its (que en la practica es coneixen perquk llur ordre 
és intercanviable i perqiik el darrer té una forina clarament catalana), llevat dels casos en que 
s'hagi produit una fusió o subordinació de significats. (De fet. el  mateix IEC continua escrivint 
Secció Histhricn-Arqireolrigica, i no pas «Secció Historicoarqueolbgica».) 

b) En segon Iloc, Iiem de dir que les noves normes pateixen de la dkria de voler suprimir giiionets 
tlint s í  com no. Únicament respecten el criteri fonttic, eii aquest cas (o sia en el dels compostos 
priipiament dits; en el cas dels coinpostos per prefixació i en els recompostos, fins i tot ignoren el 
criteri fonetic); concretament, admeten el guionet quan aquest facilita la lectura i e11 altres casos 
que fixen arbitririament. Doncs bé. sense que puguem entrar ací en la casuística, que ocuparia 
massa espai, Iiem de dir que, en general, val rnés seguir la normativa tradicional o fabriana! la qual 
tenia en compte, ultra el factor fonetic (facilitar la lectura). altres f;ictors; concretament: 

-el factor morfolhgic (perinetre la flexió de nombre o de genere i nombre iilhor~i, com en el cas 
de poca-i~ergonya, pl. /1oqrre.s-i~er~o17ye.c); 

- el factor sintictico-seiniiitic (distinciú entre formació irregular o paratesi i formaciú regular 
o síntesi, com en el cas de cup-groc, substantiu piiratetic, i capgrOs, adjectiu sintetic); 

- el factor distintiii o fisiognhmic (iijudar a identificar els components originaris del compost, 
coin en el cas de vi.st-i-plnlr, subst;mtivació de la locucií, vist i plalc). 

En canvi, sí  que es pot admetre la griifia engaiixadii quan els criteris exposats no ho exigeixeii i el 
mot ha anat evolucionant cap a una m;i.jor fusió (com és el cas de setci?ncirs, abans .ser-ciPiicies). 

L'espai d'una revista com aquestli no permet gaires més explicacions. detalls o exemples, pero liem 
mirat de donar una visió global completa de les iioves normes de la Secció Filolbgica sobre el 
giiionet en els mots compostos. esperant que els nostres lectors Ii i  hauran trobat una orientació. No 
voldríem acabar seiise dir que coinprenem la bona intenció de l'academia quan, amb la urgkncia de 
la publicació del seu noii dicciunari, volgué establir unes normes m i s  simples i facils sobre els 
guionets: pero també Iiein de dir que vals nurmes. iiavent-se elaborat amb grans deficikncies i rebut.jaiit 
els avisos rebuts, lian de ser seriosaineiit criticades i poden acceptar-se sols en part. 

Invitem una vegada més Iii docta corporació a revisar-les, mirant únicament el bé de la Ilengua, i 
aconsellem als usuaris que no les apliquin mecinicament, ans veient cas per cns -ajudats, si volen, 
pel present treball, per I'estudi citat al comenqanient i per les entrades adients del nostre recentment 
editat Diccioiiuri auxiliar- que convé més a la recta pronúncia, a la claredat i als altres valors 
lingüístics que. amb academia o sense. cal salvar. 
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