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Joan Julià, professor del Departament de
Filologia Catalana i Comunicació de la
Universitat de Lleida i director del
Laboratori de Fonètica «Pere Barnils», ens
presenta un manual sobre fonètica catalana
que destaca per l’exhaustivitat i pel tracta-
ment detallat de la utilitat
d’aquesta disciplina en
àmbits aplicats. Aquest llibre,
recentment guardonat amb el
Premi Prat de la Riba de
l’Institut d’Estudis Catalans,
no és un manual de fonètica
clàssic, sinó que fa un esforç
clar per acostar el lector de
manera amena tant a l’estudi
dels sons del català com a la
seva aplicació en àrees com
la logopèdia, l’adquisició dels sons de la
primera i la segona llengües i les tecnolo-
gies de la parla. L’obra també conté una
àmplia proposta de materials pràctics i
bibliogràfics complementaris que la fan
especialment atractiva tant per a professors
i estudiants com per a professionals de la
llengua catalana. 
El manual destaca per l’organització clara
i didàctica, amb quatre parts ben diferen-
ciades. La primera part, anomenada Els
fonaments de les ciències fonètiques,
inclou capítols destinats a conèixer les
bases de la fonètica com a disciplina de la
lingüística. En els tres capítols centrals
d’aquesta part s’hi presenten les tres bran-
ques de la disciplina fonètica: els mecanis-
mes de percepció (què i com sent l’oient),
de transmissió (com arriba a l’oient) i de

producció de la parla (el què i el com de
l’acció del parlant). Clou aquesta primera
secció un capítol especialment interessant
per als estudiants sobre «Experimentació
fonètica i mitjans instrumentals», on l’au-
tor resumeix de manera clara diferents

mètodes i tècniques experi-
mentals que s’utilitzen
actualment per a l’estudi de
la producció, la transmissió
i la percepció de la parla.
La segona part, anomenada
Descripció i variació fone-
ticofonològica, conté dos
capítols. En el primer, Julià
ens presenta una descripció
resumida de la fonètica i la
fonologia del català central,

tant en els seus aspectes segmentals com
suprasegmentals –que, per altra banda, ens
hauria agradat que no fos tan resumida. En
el segon, l’autor analitza la variació fonè-
tica catalana, en tres vessants principals: a)
l’evolució històrica dels sons; b) la varia-
ció dialectal o geolectal dels sons; c) la
variació sociofonètica dels sons. És espe-
cialment encomiable que l’autor, al llarg
de tot el llibre, pari especial esment en la
variació fonètica que presenta la llengua
catalana (tant històrica com dialectal i
sociolectal). En la tercera part, anomenada
Adquisició, alteracions, aprenentatge i
codificació del sistema, l’autor explica les
possibilitats d’aplicació de la fonètica
catalana a diferents àmbits professionals:
aprenentatge i ensenyament de la pronún-
cia del català com a primera llengua (cap.
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8) i com a segona llengua (cap. 10), la
intervenció logopèdica (cap. 9), i la comu-
nicació oral (cap. 11). La darrera secció,
anomenada Altres aplicacions, inclou
informacions bàsiques sobre fonètica
forense, optimació artística i tecnologies
de la parla. Finalment, l’obra conté una
extensa bibliografia general i electrònica
sobre diferents àmbits de la fonètica.
Una de les característiques més atractives
del llibre és la riquesa de recursos i activi-
tats pràctiques que s’hi proposen, entre les
quals podríem destacar la bibliografia
addicional comentada, els materials
electrònics de consulta, les biografies de
fonetistes, etc. A més a més, tot el llibre
empra una varietat tipogràfica que ajuda a
identificar els diferents tipus de continguts
i alhora en fa atractiva la lectura i en faci-
lita la comprensió dels continguts. Al final
de cada capítol, l’autor inclou una útil 
secció de «recapitulació» i un apartat de
«lectures addicionals» que conté una
bibliografia comentada d’un gran interès
didàctic i especialment adient per a com-
plementar la informació del capítol.
Després de la bibliografia, cada capítol
ofereix un apartat d’exercicis i activitats
pràctiques que exemplifiquen els coneixe-
ments presentats i que proposen tasques
de descripció i d’experimentació.Aquestes
activitats pràctiques són especialment útils
tant per a fer més entenedors els conceptes
de fonètica com per a facilitar la pràctica
en les diverses aplicacions de la fonètica.
D’altra banda, és evident que l’ensenya-
ment i l’aprenentatge de la fonètica i la
fonologia comporten la necessitat indefu-
gible d’utilitzar recursos en àudio per
il·lustrar i exemplificar les explicacions.
Amb aquesta finalitat, l’obra incorpora tot

un seguit de material fònic consultable
mitjançant un CD. Hagués estat desitjable
que els materials d’àudio del CD fossin
més fàcilment consultables a través d’una
interfície d’entrada que permetés navegar
pel CD amb més comoditat; idealment,
també, el CD hauria pogut ser una eina
que inclogués més materials, com ara una
bateria d’exercicis generals autoavaluats
que continguessin arxius sonors.
En definitiva, aquesta obra es pot entendre
com un compendi d’una sèrie de materials
didàctics sobre fonètica catalana que com-
bina tres vessants complementaris. De pri-
mer, el llibre conté una síntesi clara i deta-
llada de les ciències fonètiques i la seva
aplicació, alhora que demostra l’expertesa
de l’autor en diferents àrees de les ciències
fonètiques. Segon, inclou una proposta
d’abundants activitats i exercicis d’experi-
mentació que són especialment útils per a
consolidar els continguts i fer participar el
lector de manera dinàmica per mitjà de
l’exercitació. Finalment, una de les parts
que fa ben palesa la gran dedicació de
l’autor a aquesta obra és l’exhaustivitat en
el tractament de la bibliografia específica i
general, que complementa els continguts i
que fa que aquesta obra tingui un valor
afegit respecte d’altres llibres del mateix
camp publicats anteriorment. Fonètica
aplicada catalana és, per tant, un llibre
atractiu i indispensable, tant per als estu-
diants i professors com per als professio-
nals de la llengua catalana. Aquest manual
omple un buit en l’àmbit de la lingüística
catalana, i estem segurs que estimularà els
estudis de fonètica a casa nostra. 
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