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Comentari lingüístic Juny de 2017 

NOVETATS ORTOGRÀFIQUES I GRAMATICALS DE L’IEC (II) 

La doble erra en mots prefixats i 
compostos 

Tal com apuntàvem en el comentari 
lingüístic anterior, l’Ortografia catalana de 
l’any 2016 estableix una sèrie de canvis. 
Un dels més significatius és l’ús de la 
doble erra o la duplicació de la lletra 
erra en mots prefixats i compostos cultes 
amb el segon formant començat per r.   

Per bé que anteriorment aquests mots, 
malgrat que es pronunciaven amb erra 
vibrant, s'escrivien amb una sola r, arran 
de la publicació de la nova Ortografia 
passen a escriure’s amb rr. 

Per tant, quan el so erra vibrant o forta 
apareix entre vocals s’escriu rr en els 
casos següents:  

- Mots amb els prefixos a- i cor-. 
- El mot erradicar i derivats. 
- Mots compostos amb formants 

d’origen grec. 

Així, doncs: 

Abans Ara 

arítmia arrítmia 

areflèxia arreflèxia 

coreferent correferent 

eradicar erradicar 

cefaloraquidi cefalorraquidi 

otorinolaringòleg otorrinolaringòleg 

Per saber-ne més 

Quant a la grafia del so erra en compostos 
cultes i derivats per prefixació, en podeu 
consultar les normes a la fitxa de l’Optimot 
corresponent i també a l’article “Novetats 
de l’Ortografia: la grafia de sons ròtics” 
publicat en el portal L’Acadèmia Oberta 
als Ensenyants (AOE), a través del qual la 
Secció Filològica de l’Institut d’Estudis 
Catalans facilita la cooperació entre els 
col·lectius lingüístics.    

http://www.iec.cat/llengua/documents/ortografia_catalana_versio_digital.pdf
http://aplicacions.llengua.gencat.cat/llc/AppJava/index.html?action=Principal&method=detall&input_cercar=%22novetats+ortogr%E0fiques+2016%22&numPagina=2&database=FITXES_PUB&idFont=11690&idHit=11690&tipusFont=Fitxes+de+l%27Optimot&numeroResultat=14&databases_avansada=&categories_avansada=&clickLink=detall&titol=Novetats+ortogr%E0fiques+2016+%2F+%27r-%27+%28erra%29+en+compostos+cultes+i+derivats+per+prefixaci%F3+%2F+%27grecorrom%E0%27+o+%27grecorom%E0%27%3F+%2F+%27coresponsabilitat%27+o+%27corresponsabilitat%27%3F&tematica=&tipusCerca=cerca.queSignifica
http://aoe.iec.cat/novetats-de-lortografia-la-grafia-de-sons-rotics/
http://aoe.iec.cat/novetats-de-lortografia-la-grafia-de-sons-rotics/
http://aoe.iec.cat/
http://aoe.iec.cat/
http://www.iec.cat/institucio/entrada.asp?c_epigraf_num=50033
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Mots prefixats i compostos cultes amb rr entre vocals 

 Mots amb prefix a- (significa ‛no’ o ‛sense’)

arrafidi; arreflèxia; arrítmia; arrize, arrizòfit, arrizotònic

 Mots amb prefix cor- (variant de con-; significa ‛ensems amb’ o ‛en

comú’)

corredemptor; correferència, correferent; corregència, corregent, corregnant,

corregnar; correligionari; correpressor; corresponsabilitat, corresponsable

 Mot erradicar i derivats

erradicació, erradicador, erradicar, erradicatiu

 Mots compostos amb formants d’origen grec

batirreòmetre; biorreologia; catarrí; cefalorraquidi; cetorrínid, cromorrinorrea,

cinorrínic, dacriorrinostomia, leptorrí, mesorrí, mesorrínia, nematorrinc,

nissorrinc; ornitorrinc; otorrinolaringòleg
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