USOS DELS SIGNES DE PUNTUACIÓ
Factors que intervenen en la puntuació
La puntuació d’un escrit depèn de la sintaxi, l’entonació (que el text
tindria si es pronunciés) i el gust personal. Aquests factors van molt
lligats a un altre: la llargada d’un determinat fragment. La sintaxi i
l’entonació van unides en general, però no sempre. Pel que fa al gust
personal, hem de dir que quan una persona posseeix el domini
intuïtiu d’aquestes eines que agrupem sota el rètol de puntuació, en
fa un ús que pot no ajustar-se, a primera vista, a les fredes regles
dels manuals.
Puntuar és com conduir un automòbil: per anar bé, hem d’haver
oblidat tots els engavanyaments del període de pràctiques; com
utilitzar un ordinador: que ens ofereix múltiples recursos per al
mateix efecte o per a efectes semblants o equivalents; com pintar un
quadre; com interpretar una cançó; com redactar una instància (els
curts de gambals no saben desclipsar-se de la fórmula encarcarada
apresa en un manual); o com baixar del Pedraforca: a bots i a crits
per la tartera, o bé continuant la plàcida conversa pel corriol que
adés s’enfuig i adés zigzagueja. Caldrà ara advertir que un mateix
fragment pot estar ben i mal puntuat de més d’una manera?
En definitiva, la puntuació és un recurs al servei de l’escriptor; en
general, un recurs que li permet de reflectir aproximadament les
modulacions de la llengua oral i d’atendre altres necessitats
específiques de la llengua escrita. Un cop esmentats els factors que
s’entrecreuen en aquest terreny, diguem que és cert i no és cert que
sigui impossible de donar regles de puntuació. Com en altres
ciències, és un repte reduir a principis la intuïció.
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Revisa la puntuació dels fragments següents.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Si plou no sortirem.
Heu de portar aquest imprès, a l’oficina d’inscripcions.
Parlava, pausadament, de la seva mare.
L’únic comportament inadmissible, és el que es basa en la
intolerància.
No hi ha hagut prou inscripcions al curs, i per això l’hem hagut
de suspendre.
Considero, que és la millor decisió que podíeu prendre.
França, Àustria, Suècia, Alemanya i Itàlia, han pressionat el
Govern britànic.
Tinc segells anglesos, francesos, espanyols,...

9. Greenpeace vol protestar, de la manera més contundent
possible, contra els assajos nuclears xinesos, per això ha enviat
un vaixell a Xangai.
10.“La Lliga l’hem perduda nosaltres” diu Johan Cruyff.
11. Si no plou, no sortirem.
12. Comprarem pomes, peres, i plàtans.
13.Tu balles molt bé; jo ben malament.
14. Clàudia vine!
15. A mi no me’n diguis res d’això.
16. Van presidir l’acte les autoritats següents:el subdirector
general del Medi Natural, Joan Pons Puig, la directora de la revista
Flora i Fauna dels Països Catalans, Mercè Puigdollers Fàbregas, i el
botànic, Joan Miquel Rodríguez Guinestar.
17. Al matí surt el sol i al vespre es pon.
18. Els treballadors, que compleixin, seran recompensats.
19. L’ordinador la propietària del qual és russa ha estat retingut a
la duana.
20.Pel que fa a la Garrotxa, on ha plogut més és a la capital Olot.
21. Aprofito l’ocasió per saludar-vos atentament,
22. 14,05 h
23. Telèfon: 482.56.00
24. 1km.=1.000 m.
25. 354,50 PTA

