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.
el punt

•  Indica el final d’una oració 
dins d’un mateix paràgraf 
(punt i seguit).

•  Separa els diferents 
paràgrafs d’un text (punt  
i a part).

•  Indica el final d’un text 
(punt final). No es col·loca 
mai en els títols o els 
subtítols d’un text, en 
avisos, rètols, etc.

Ha fet un dia plujós. La 
boira no ha escampat fins  
al migdia. 

•  El punt i seguit s’ha de 
fer servir sempre que es 
pugui per evitar frases 
excessivament llargues  
i fer-les més entenedores.

,
la coma

•  Separa els elements d’una 
enumeració.

•  Separa les interjeccions, 
les exhortacions o els 
vocatius.

•  Indica que s’ha suprimit un 
verb.

•  Separa elements repetits.

•  Delimita aclariments  
o incisos.

Porteu tot el que calgui per 
parar taula: els coberts, els 
plats, els gots, les tovalles...
Toni, vine.

El primer autobús surt a les 
sis i el segon, a les set.
El lavabo, el trobareu al fons 
a la dreta.
En Gerard, aquell amic teu  
de Seròs, ara viu a Lleida.

•  No es pot posar una coma 
entre el subjecte i el verb  
o entre el verb i el seu 
complement obligatori.

•  No s’ha de posar coma 
entre el penúltim i l’últim 
element d’una enumeració 
quan hi ha les conjuncions  
i o o. 

•  En l’encapçalament 
d’una carta, hi pot haver 
dos punts o coma. En la 
fórmula de comiat, abans 
de la signatura, s’hi escriu 
una coma, perquè se 
sobreentén el verb.

;
el punt 
i coma

•  Separa oracions 
estretament unides pel 
significat.

•  Separa grups d’elements  
de sèries llargues que ja 
contenen comes.

Feia molt de fred; malgrat  
tot, van decidir anar fins a la 
glorieta.
Després del sorteig, a l’Oriol  
li va tocar el ram; a l’Eva,  
la figureta, i a la Carme,  
el tamboret.

•  De vegades, preferir  
el punt i coma en lloc  
del punt i seguit és només 
una qüestió d’estil.

:
els dos punts

•  Introdueixen una 
enumeració.

•  Introdueixen una citació 
textual o les paraules 
d’una altra persona.

•  Introdueixen una 
explicació, una 
conseqüència del que  
s’ha dit, una conclusió,  
un exemple.

He comprat tot això: cinta 
adhesiva, retoladors, cola, 
cartolines i paper fi.
Com va dir Nietzsche: 
“Sense música, la vida fóra 
un error.”
Finalment, la mare s’ha 
decidit: a partir del dia 1 
deixarà de fumar!

•  Mai no es posen els dos 
punts en les enumeracions 
precedides del verb ser. 
Els mesos de l’any són 
gener, febrer, març...
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?
signe 

d’interrogació

•  S’escriu al final d’una 
pregunta.

Qui ho ha dit?
Ha passat el carter?

•  En cas de preguntes 
llargues no introduïdes per 
un mot interrogatiu, s’hi 
pot escriure al davant un 
signe d’interrogació (¿)  
per facilitar-ne la lectura  
i la comprensió: Així, ¿ha 
estat aquell xicot que 
feia tant de temps que 
no vèiem l’encarregat 
d’inaugurar el festival?

•  Després del signe 
d’interrogació, no s’hi posa 
mai un punt. 

•  Després del signe 
d’interrogació, la paraula 
següent s’escriu amb 
majúscula.

!
signe 

d’admiració 
o d’exclamació

•  S’escriu al final d’una 
interjecció o d’una 
exclamació, quan l’emissor 
vol manifestar alegria, 
dolor, sorpresa, etc.

Ai! 
Quina calor que fa!
Que fred que tinc!
Vine ara mateix!

•  Després del signe 
d’admiració, no s’hi posa 
mai un punt. 

•  Després del signe 
d’admiració, la paraula 
següent s’escriu amb 
majúscula.

...
punts 

suspensius

•  Indiquen que una oració  
no està acabada

•  En una enumeració, 
equivalen a l’abreviatura 
etc.

•  Entre parèntesis  
o claudàtors, indiquen  
que s’ha suprimit una part 
del text que es reprodueix 
textualment.

No m’agrada gens el 
comportament d’en Blai.  
És un...
Havia vingut tothom: 
l’alcalde, el cap de 
l’oposició, regidors, la 
directora,  alumnes, 
professors...
Aquell dia va ser el més 
estrany de la meva vida.  
En llevar-me, ja em vaig 
adonar que en passaria 
alguna [...]. I, finalment, tot 
va passar com havia de 
passar.

•  Els punts suspensius  
només són tres.

•  Abans dels punts 
suspensius no s’escriu  
cap coma.

•  No s’escriuen els punts 
suspensius després de 
l’abreviatura etc.
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“ ”
cometes

•  Indiquen les paraules 
textuals d’un personatge.

•  Indiquen citacions extretes 
d’un llibre, un diari, una 
revista...

•  Indiquen paraules usades 
fora de context o a les 
quals s’ha donat una 
intenció diferent.

Companys va proclamar: 
“Tornarem a lluitar, 
tornarem a sofrir, tornarem 
a vèncer.”
El titular d’avui és: 
“Al-Qaida nega l’autoria  
de l’atemptat.”
Va fer “cantar” l’acusat.

•  Hi ha diferents tipus  
de cometes: les angulars 
baixes (« »), les volades  
(“ ”), també conegudes 
com a saxones, i les 
simples o senzilles (‘ ’).  
Les més utilitzades són  
les volades.

( )
parèntesis

•  Delimiten aclariments 
breus, informacions 
complementàries, dades 
secundàries...

Quan va entrar en Jep 
Contreras (que havia estat 
molt popular per les seves 
investigacions sobre les 
màfies locals), el públic es 
va alçar.

•  En lloc dels parèntesis,  
els aclariments també 
poden anar entre guions  
o entre comes.

•  Les dates de naixement  
i de mort d’algú es posen 
entre parèntesis. Mercè 
Rodoreda (1908-1983) és 
una de les novel·listes més 
importants de la nostra 
literatura.

–
guions

•  En els diàlegs, els guions 
indiquen quan parla cada 
un dels personatges.

•  Dins d’un diàleg, els 
guions aïllen els incisos 
i les intervencions del 
narrador.

•  Introdueixen elements de 
contrast, observacions, 
comentaris...

—Què vols?

—Res —va respondre en 
Pau—, no vull res.

Va sortir lentament, però  
—potser enlluernat pel sol— 
es va entrebancar.

•  Quan l’incís va al final 
de la frase, n’hi ha 
prou de marcar-ne el 
començament amb un 
guió. El punt en marca el 
final.


