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Fonètica. Resum de les consonants
Consonants sordes: [k, p, t, f, ʃ, s] (oclusives i fricatives). Recordeu la regla mnemotècnica: “capità feixista””
Consonants sonores: [v, d, b, ʒ, g, z] (oclusives i fricatives). Recordeu la regla mnemotècnica: “vi, del bo, jove i gasós”

Les consonants oclusives (petaka / bodega)
Sordes [p, t, k] / Sonores [b, d, g]
p / b → bilabials;

t / d → dentals;

k / g → velars.

Ensordiment
1. Una paraula o síl·laba que acabi en una de les sis oclusives [p, t, k, d, b, g] aquest so sempre es transcriurà sord [p, t, k].
Ex. càstig [k], fred [t], adob [p], paret [t], cuc [k], llit [t], agafant [t], dubte [p], captar [p], pacte [k]...
2. Una paraula o síl·laba que acabi en oclusiva sonora [b, d, g] i va seguida d’una consonant sorda o una vocal es transcriurà
sempre sorda [p, t, k].
Ex. adquirir [t], absurd [p], dubte [p], dissabte [p], club obert [p], càstig infernal [k], actitud incoherent [t], fred furiós [t]...
3. Quan darrere d’una erra múltiple vibrant a final de mot va seguida d’una [b, d], la [b] sonarà [p] i la [d] sonarà [t]. Ex. verb
[rp], Eduard [rt]...
Sonorització
4. Una paraula o síl·laba que acabi en oclusiva sorda [p, t, k] i vagi seguida d’una consonant sonora [b, d, g, z, v, ʒ] es
transcriurà sonora [b, d, g] (això no passa quan va seguida de vocal).
Ex. anècdota [g], pot de pèsols [d], pop mullat [b], foc encès [k], antílop bacterià [b]...
Emmudiment
5. Les paraules que darrere de la consonant [m] a final de síl·laba aparegui una [p/b], ni la ni la [p] ni la [b] es transcriuran.
Ex. llamp [Ø], temps [Ø], tomb [Ø], camp [Ø], ambdós [Ø], assumpte [Ø], interromp [Ø], rumb incert [Ø]...
6. [t] a final de mot seguida de [t, d] ni la [t] ni la [d] es transcriuen.
Ex. amoïnat de tu [t]/[Ø], establiment tancat [t]/[Ø]...
7. Una consonant esdevé muda en determinats contextos:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

La –r final dels infinitius, dels sufixos, etc.
El grup consonàntics inicials pr–, br–, etc.
La –s– del demostratiu aquest
La –t– o –d– de les terminacions –nt, –nd, –lt, –ld
Dels grups –rts i –rds
La –g– o –c– dels grups –ng, –nc
La –p– o –b– dels grups –mp, –mb

anar, carnisser,
prendre, aprendre, comprendre...
aquest
cent, estupend, alt, herald
dimarts, sords
fang, cinc,
camp, tomb,

[Ø]
[Ø]
[Ø]
[Ø]
[Ø]
[Ø]
[Ø]
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Assimilació: Dentalització (CC V CCC = s’aplica a tota la síl·laba)
8. Quan al final de paraula o síl·laba hi ha una [n] o [l] seguida de [t] o [d], si és final de síl·laba la [n] i la [l] dentalitzen [n̪ , ḽ],
però si és a final de mot no es transcriu ni la [t] ni la [d].
Regla: n, l + [t, d] = [n̪ ], [ḽ] (dentals a final de síl·laba) / n, l + t, d = [Ø] (dentals a final de mot)
(n + [t, d] = [n̪ ]) / (l + [t, d] = [ḽ])
Ex. diferent [Ø], profund [Ø], interessant [n̪ ], altura [ḽ], alt [Ø], malalt [Ø]...
Sensibilització
9. És el fenomen contrari de l’emmudiment que fa que es pronunciïn determinats sons en determinades posicions (les
consonants deixen de ser mudes).
ü –t final seguida de vocal :

fent-ho [t]
cent un [t]

ü –r final dels infinitius seguida de pronom feble: fer-hi [ɾ]
ü La preposició amb es transcriu la [b] si darrere té una vocal i no es transcriu la [b] si hi té una consonant.
Ex. amb ell [b], amb confiança [Ø], amb entusiasme [b], amb alegria [b], amb capacitat [Ø]...
ü La –s– del determinant demostratiu aquest se sensibilitza quan segueix qualsevol mot començat amb so vocàlic.
Exemples:
amb ella
[b]
aquest home [t]
ü Quan un gerundi acaba en –nt i porta un pronom feble al darrere (ho, hi) la [t] sona i la /n/ és [n̪ ] (la /n/ i la /t/
dentalitzen). Ex. dient-ho [diˈen̪ tu], escrivint-hi [əskɾiˈβin̪ ti], explicant-ho [ˈan̪ tu]...
ü Els numerals del vint-i-u al vint-i-nou es transcriu la /t/. Ex. vint-i-set [ˌbin̪ tiˈsƐt]...
ü La paraula sant: si darrere de sant hi ha paraula que comença per vocal, o hac + vocal, la n és [n̪ ] i la [t] es transcriu
[t]. Ex: Sant Andreu [ˌsan̪ tən̪ ˈdɾew], però si al darrere hi ha una consonant, s’elideix: Sant Albert [ˌsan̪ təlˈβer], Sant
Pere [ˌsamˈpeɾə], Sant Jaume [ˌsanˈʒawmə], Sant Benet [ˌsambəˈnƐt] , Sant Vicens [ˌsambiˈsƐns]...
Assimilació: Velarització (CC V CCC = s’aplica a tota la síl·laba)
10. Quan una [n] té al darrere una [k, g, γ] vocalitza la –c o la –g a final de mot, fent que la [g] i la [k] no es transcriguin, sinó
que la n velaritzi [ŋ].
Regla: n, l + [k, g, γ] = [ŋ], [ɫ]

(n + [k, g, γ] = [ŋ]) / (l + [k, g, γ] = [ɫ])

Ex. sang [ˈsaŋ], alga [ɫ], fang [ˈfaŋ] i banc [ˈbaŋ], encara [ŋ], enfangat [ŋ], Sant Gregori [ˌsaŋgɾaˈɣƆɾi]...
Geminació (alguns sons són pronunciats de manera duplicada en determinats contextos)
11. Quan una síl·laba acaba en oclusiva [p, t, k, b, d, g] i la segona síl·laba comença amb [b, m, n, l, ʎ] l’oclusiva desapareix i la
segona síl·laba geminarà. Excepció: advocat [ədbuˈkat], ètnia [d] (i derivats d’ètnia que comencen per et–: ètnic [d], etnarca
[d], etnògraf [d]...)
[tl] = [ll] : atleta [ll], atlàntic [ll]
[tll] = [ʎʎ]: ametlla [ʎʎ], espatlla [ʎʎ]
[tm] = [mm]: atmosfera [mm], setmana [mm]
[tn] = [nn]: cotna [nn], reguitnar [nn]

[tb] = [bb]: futbol [bb]
[pn] / [bn] = [mn]: hipnosi [mn], abnegat [mn]
[pm] / [bm] = [mm]: capmoix [mm] / submís [mm]
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Geminació que coincideix amb l’escriptura:
mm: Gemma [mm], Immaculada [mm]
nn: Anna [nn], connexió [nn]
l·l: il·lusió [ll], col·legi [ll]
ll-ll: Bell-lloc [ʎ]

dd: adduir [dd], addicte [dd]
tt: posttraumàtic [tt]
pp: proppassat [pp]

Compte amb la paraula enmig [mm] perquè també repeteixen la segona consonant.
12. Totes les paraules acabades en –ble, –cle, –gle/–gla si tenen una vocal davant geminen. Excepció: triple.
Ex. poble, feble, abatible, estable... [bbl] // tecla... [kkl] // segle, regle, regla...[ggl]
13. –cn, –gn, –cm, –gm entre síl·labes:
Ex. –cn [ŋn]: acne [ŋn], aràcnid [ŋn], tècnic [ˈtƐŋnik]
–gn [ŋn]: ignorar [ŋˈn], ignífug [ŋˈn], cognom [ŋˈn], Ignasi [iŋˈnazi]
–cm [ŋm]: francmaçoneria [ˌfrəŋmasunəˈɾiə], però acme [gm], dracma [gm]
–gm [gm]: augment [gm], dogma [gm], enigma [gm]
Les aproximants (al·lòfons) (CC V CCC = només s’aplica abans de la vocal en una síl·laba)
14. [b], [d], [g] sempre es transcriuen [β], [δ], [γ]. Excepcions:
– a principi d’una seqüència fònica: bata [b], dit [d], gat [g]...
– si va després de consonant oclusiva (p, t, k, b, d, g): capbussar [b], abdicar [d], cap-gros [g]...
– si va després de consonant nasal (m, n): embut [b], ambició [b], endins [d], enganxar [g], engany [g]...
Trobem les aproximants en els contextos següents:
ü entre vocals: ceba [β], seda [δ], jugar [γ], abalançar-se [β], decadent [δ]...
ü vocal + [b, d, g] + [ɾ] o [l] + vocal:
[b + ɾ]: abraçada [β], obra [β], obrir [β], sòbria [β]... / [b + l]: ablatiu [β]...
[d + ɾ]: adreça [δ], quadre [δ], andròmina [δ]... / [d + l]: ad libitum [δ], adlàter [δ]...
[g + ɾ]: alegria [γ], dígraf [γ], magre [γ], agredolç [γ]... / [g + l]: aglutinar [γ], aglà [γ], figle [γ]...
ü si va després de lateral (excepte si segueix la consonant [d], que es transcriu sempre oclusiva en aquest context): l
+ [b, d, g] = [β], [δ], [γ], però l + d = [d]: alba [β], alga [γ]; però aldarull [d], caldera [d], caldre [d], moldre [d], soldat
[d]...
15. Regla de la pausa a final d’oclusives sonores
La paraula que acaba en –p / –b, –t /–d, –c/ –g (petaca / bodega): si a l’esquerra hi té una vocal, l’oclusiva s’ensordeix.
(regla d’ensordiment). Ara bé, si després hi ha una vocal o una consonant sorda, continuarà essent sorda. Només es
tornaria sonora si hi hagués a la dreta una consonant sonora.
Exemples d’ensordiment: sap obrir [p], club tancat [p], fluid abundós [t], llot aigualit [t], gelat amb maduixes [t], poc fet [k],
groc i vermell [k], el càstig que es mereix [k]...
Exemples de sonorització: cap verd [b], blat de moro [d], el petit dau [d], foc de nit [g], roc dur [g], amic generós [g]...
16. Regla de la pausa a final de mot en oclusives, fricatives i africades (sonorització i ensordiment)
Les oclusives

Les fricatives

Les africades

Sordes: [p, t, k, f, s, ʃ]
Sonores: [b, d, g, v, z, ʒ]

Sordes: [s, f, ʃ]
Sonores: [z, v, ʒ]

Sordes: [ts] i [tʃ]
Sonores: [dz] i [dʒ]
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(CC V CCC = només s’aplica després de la vocal en una síl·laba)
Si després de final de síl·laba o de mot l’oclusiva / fricativa / africada va seguida...
de consonant sonora à es quedarà sonora. Ex. cabdal, adduir, aglà, esgarriar, baf aromàtic...
de consonant sorda à es quedarà sorda. Ex. absolt, adscriure, castigar...
de pausa à es quedarà sorda. Ex. ciutats diferents...
de vocal à oclusiva à es quedarà sorda. Ex. capficar...
de vocal à fricativa / africada à es quedarà sonora. Ex. esdevenir, adjudicar...
Sibilants (fricatives i africades): a final de mot sempre són sordes. Si van seguides de vocal se sonoritzen (no val la pausa).
[s]: jocs
[ts]: pots

[z]: jocs olímpics
[dz]: pots acabats

[ʃ]: calaix
[tʃ]: despatx

[ʒ]: calaix obert
[dʒ]: despatx útil

Les consonants fricatives
Sordes: [f, s, ʃ]
Sonores: [v, z, ʒ]

[f] / [v] → labiodentals;

[s] / [z] → alveolars;

[ʃ] / [ʒ] → palatals.

17. Quan una paraula o síl·laba acaba en fricativa sorda [s, f, ʃ] i va seguida de consonant sonora o vocal, la [f] es transcriu [v],
la [s] es transcriu [z] i la [ʃ] es transcriu [ʒ].
Ex. bolígraf [f], homes [s], peix [ʃ], peix gros [ʒ], bolígraf [v] vermell, tuf [v] irrespirable, bolígraf blau [v], aiguanaf al prestatge
[v], feix deslligat [ʒ], calaix obert [ʒ], Afganistan [əvγənisˈtan], peix blau [ˌpƐʒˈβləw], peix asimètric [ˌpƐʒəsiˈmƐtɾik], nois
madurs [ˌnƆizməˈδus]...
18. Una –s a final de mot sempre es pronuncia sorda. Però tingueu en compte que quan una paraula amb –s té a continuació
una altra paraula que comença amb vocal o consonant sonora, aquesta s es pronuncia sonora (se sonoritza):
Ex. (inici vocal): dues avellanes [z], poques onades [z], les hores [z]...
Ex. (inici consonant sonora): fantasma [z], unes raons [z], les roques [z], les vuit [z], llapis vermell [z], avís de pagament [z]...
19. Ensordiment: [s, f, ʃ, z, v, ʒ] quan darrere hi ha una consonant sorda [p, t, k, f] es transcriurà sorda [s, f, ʃ].
20. Una [s] que al darrere troba [s, v, f] la “s” esdevé muda [Ø].
21. Una [s] que comença síl·laba entre vocals és [z] i si hi ha dues és [s], si comença paraula és [s] i si té un prefix és [s]. Ex.
rosa [z], rossa [s], saló [s], desfer [s], espassa [s]...
22. Si la lletra [c] a començament de síl·laba té al darrere una [e, i] es transcriurà sempre [s]. Ex. Cèlia [s]...
23. El dígraf –sc– es transcriurà [s]. Ex. ascensor [əsənˈso], disciplina [disiˈplinə], piscina [piˈsinə]…
24. Quan tenim una paraula o síl·laba que acaba en [ç] es transcriurà [z] si va seguida de consonant sonora o vocal. En canvi
es transcriurà [s] a principi de síl·laba, final de mot o si va seguida de [p, t, k, f].
Ex. braç i cama [z], fugaçment [z], braç [s], enllaç intern [z], estruç feble [s]...
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Assimilació: Palatalització (CC V CCC = s’aplica a tota la síl·laba)
25. La palatalització consisteix en què els sons alveolars [l], [n], [z] acosten el seu punt d’articulació cap al punt del so
següent, si aquest és prepalatal.
Regla: l, n + [ʃ, ʒ, ʎ, ɲ] = [ʎ], [ɲ] palatalització (n + [ʃ, ʒ, ʎ, ɲ] = [ɲ]) / (l + [ʃ, ʒ, ʎ, ɲ] = [ʎ])
Dins de mots (només /n/): l, n + [ʒ, ʃ] à [ɲ]
Ex. angelical [ɲʒ], angina [ɲʒ], anxova [ɲʃ]...
Entre mots: l + [ʃ, ʒ, ʎ , ɲ] = [ʎ] / l, n + [ʒ, ʃ] à [ɲ]
Ex. tres lladres [z], altres llocs [z], més llet [z]...
Ex. el xec [ʎ], el jardí [ʎ], el gerani [ʎ], el gegant [ʎ], el llapis [ʎ], el llamp [ʎ], el nyanyo [ʎ]
Ex. un xec [ɲ], un jardí [ɲ], un gerani [ɲ], un llapis [ɲ], un llamp [ɲ], un nyanyo [ɲ], un xiprer [ɲ]...
26. n + [ʎ, ŋ/ɲ] à [ŋ]/[ɲ]

Ex. enllà [ɲʎ], Sant Lluc [ˌsaɲˈʎuk]...

27. Quan tenim una [ɲ, ʎ] i darrere hi ha una [s], aquesta “s” palatalitza [ʃ].
[ʎ], [ny] + s = [ʃ] à anys [ˈaŋʃ], alls [ˈaʎʃ], però si aquesta [ʃ] té al darrere una consonant sonora o vocal, es transcriu [ʒ].
Ex. anys meravellosos [ˌaŋʒməɾəβəˈʎozus], alls agradables [ˌaʎʒəγɾəˈδabbləs], balls [ʎʃ]...
28. l + [ʒ, ʃ] à [ḽ]

Ex. el xinès [ḽʃ], aljub [aḽˌʒup]...

29. Fenòmens de contacte vocàlic amb la –s
Una –s a final de mot sempre es pronuncia sorda. Però tingueu en compte que quan una paraula amb –s té a continuació una
altra paraula que comença amb vocal o consonant sonora, aquesta s es pronuncia sonora (se sonoritza):
Ex. (inici vocal): dues avellanes [z], poques onades [z], les hores [z]...
Ex. (inici consonant sonora): fantasma [z], unes raons [z], les roques [z], les vuit [z], llapis vermell [z], avís de pagament [z]...
30. La “s” dels segments que apareixen en els derivats dins–, fons– i trans– es poden transcriure [s] si al darrere hi va [p, t, k,
f]. En canvi es transcriurà [z] si al darrere hi va una consonant sonora o vocal. Ex. trànsit [z], transistor [z], transalpí [z],
transsiberià [s], transacció [s], transatlàntic [z], endinsar [z], enfonsar [z]...
Quadre de les /s/ en un sol mot:
“s” a principi de mot sempre és sorda [s]

à [s]: sopa, soroll, serp, savi, soterrani...

“s” a principi de síl·laba entre vocals sempre és sonora [z] à [z]: rosa, esposa, sisè, burgesia, divisió...
“s” a final de mot és sempre sorda [s]

à [s]: cas, cos, tros, arròs, postres...

Doble “s” entre vocals sempre és sorda [s]

à [s]: rossa, mosso, pòlissa, terrassa, pissarra...

“s”que comença síl·laba entre consonant i vocal sempre és sorda [s] à [s]: pensar, obsequi, dansa, estri, aspre...
Una “z” a començament de síl·laba sempre és sonora [z] à [z]: zoo, zero, zebra, zinc, pinzell...
Una “z” darrere de consonant sempre és sonora [z]

à [z]: donzella, esmorzar, quinze, colze, ximpanzé...

La “ç” a començament de síl·laba sempre és sorda [s]

à [s]: braços, caça, esperança, caça, cançoner...

La “ç” a final de paraula sempre és sorda [s]

à [s]: braç, jaç, esforç, glaç, capaç,
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Quadre de les /s/ a final de paraula: (# à acaba i comença)
31. [s # s] = [s] à dues situacions [ˌduəsituasiˈons], tres sidrals [s]…
32. [z # z] = [z] à les zones [ˌləˈzonəs], les zebres [z]...
33. [s # ʃ] = [ʃ] à les xiruques [ˌləʃiˈɾukəs], els xicots [ˌəlʃiˈkƆts], és xarop [ʃ]...
34. [z # ʒ] = [ʒ] à tres germans [ˌtrƐʒərˈmans], els jerseis [ʒ]...
35. [ʃ # s] = [s] à calaix sonor [kəˌləsuˈnor], moix simpàtic [s]...
36. [ʒ # z] = [z] à peix zebra [ˌpeˈzebɾə] / mateix zoo [ˌməteˈzoo]
37. [ʃ # ʃ] = [ʃ] à mateix xiulet [ˌməteʃiwˈlet]
38. [ʒ # ʒ] = [ʒ] à mateix germà [ˌməteʃʒərˈdi]
Assimilació: Labialització (CC V CCC = s’aplica a tota la síl·laba)
39. Bilabialització
Regla: m, n + [p, b, m] = [m]
Ex. han marxat [m], canvi [m], Sant Pau [m]...
40. Labiodentalització: quan els sons [n] i [l] tenen dues variants al·lòfones que es realitzen quan [n] i [l] van seguides d’un
vocal dental. Regla: m, n + [f] = [ɱ]
Ex. conflicte [ɱ], enfonsar [ɱ], enfocar [ɱ], infern [ɱ], inflar [ɱ], inflamació [ɱ], infermeria [ɱ]...
41. Si a final de mot hi ha una consonant sonora o vocal seguia de “ç” à [z]: braç i cama, fugaçment, pedaç esgrogueït [z]...
42. Si una paraula acaba en –s i darrere comença amb [s, r, ʃ], la “s” esdevé sorda [Ø]. Ex. els somnis [ˌəlˈsƆmnis], els ratolins
[ˌəlsɾətuˈlins], els ratolins sense cua [ˌəlsɾətuˈlinsˌensəˈkuə]...

Les consonants africades
Les consonants africades són la suma de consonant oclusiva + fricativa.
[ts]: so sord à [ˈtots] - [dz]: so sonor à dotze [dódʒə] / tots a casa [ˌtodzəˈkaza]
[tʃ]: so sord à [ˈmatʃ] - [dʒ]: so sonor à [ˈpladʒə]
[tʃ]: so sord àés el corresponent a l’ortografia de “tx”, “ig”, “g”. Exemple: cotxe, maig o matx [ˈmatʃ], mig...
[dʒ]: so sonor à és el corresponent a l’ortografia de “tj”, “tg” i “gg”. Exemples: petjada, metge, suggeriment...
43. Si la [tʃ] es troba al costat de consonant sonora o vocal es transcriu [dʒ]. Ex. maig avorrit [ˌmadʒəβuˈrit]...
44. Teoria de la ics o xeix fonètica (“x” / “ix”)
La x escrita a l’ortografia s’expressa de tres maneres a la fonètica:
[ks] (so sord)
acceleració, accessible, excels,
excessiu, excipient, exclusiu,
expansiu, expectació, expedient,
expresident, exsangüe, èxtasi,
extravagant, extravertit, índex,
lèxic, màxim, Mèxic, mixta, sintaxi,
taxi

[gz] (so sonor)
exalcalde, exaltació, examen, execució,
executiu, exemple, exercici, exèrcit,
exhalar, exhauriment, exhaust, exhumació,
exili, èxit, exministre, exòtic, exvot
(sempre són els sons que s’escriuen amb
“ex” + vocal o hac)

[ʃ] sonen com xoc (so sord)
així, biaix, caixa, calaix,
deixar, feix, guix, mixeta,
néixer, peix, teixit, xàfec,
xafogor, xai, xalet, xaloc,
xamfrà, xemeneia, xifra,
xiulet, xocolata, xutar

Recordeu que per transcriure els símbols de l’AFI a l’ordinador, podeu consultar: http://ipa.typeit.org/full/
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Pràctica de transcripció fonètica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

groc intens [ ]
fluid abundant [ ] / [ ]
rap amb suc [ ] / [ ]
pops amb ceba [ ]
reflex somort [ ]
un fred intens [ ]
sud-oest [ ] / [ ]
un zig-zag intermitent [ ] / [ ]
nord-africà [ ]
superb i exquisit [ ]
sud-americà [ ]
un àrab intel·ligent [ ]
nord-est [ ]
tres joves [ ]
vigileu [ ]

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

tots a casa
maig avorrit
mateix germà
anys meravellosos
connexió
els xinesos
cap buit
esnob ignorant
cap amic
aljub profund
petit insecte
abat diplomàtic
abat major
quietud tranquil·litzant
similitud interessant
sud-americà
dic això
dic coses importants
dic bajanades
biòleg eminent
pedagog pesadíssim

7

Professora: Sara Marugan Oliva

Llengua catalana

Solucions pràctica de transcripció fonètica
1. groc intens [k]
2. fluid abundant [t] / [t]
3. rap amb suc [p] / [k]
4. pops amb ceba [bz]
5. reflex somort [ks]
6. un fred intens [t] (no hi ha [ð] perquè seguidament hi ha una vocal; per tant, continua essent sorda)
7. sud-oest [t] / [t]
8. un zig-zag intermitent [g] / [k]
9. nord-africà [t]
10. superb i exquisit [p]
11. sud-americà [t]
12. un àrab intel·ligent [p]
13. nord-est [t]
14. tres joves [Ø]
15. vigileu [Ɛ]

1. tots a casa [ˌtodzəˈkazə]
2. maig avorrit [ˌmadʒəβuˈrit]
3. mateix germà [məˌteʒərˈma]
4. anys meravellosos [ˌaɲʒməɾəβəˈʎozus]
5. connexió [kunnəksiˈo]
6. els xinesos [ˌəḽʃiˈnƐzus]
7. cap buit [ˌkabˈbujt]
8. esnob ignorant [əzˌnƆpiŋnuˈɾan]
9. cap amic [ˌkapəˈmik]
10. aljub profund [aḽˌʒuppɾuˈfun]
11. petit insecte [pəˌtitinˈsektə]
12. abat diplomàtic [əˌβaddipluˈmatik]
13. abat major [əˌβadmaˈʒo]
14. quietud tranquil·litzant [kiəˌtuttɾəŋkillidˈʒan]
15. similitud interessant [similiˌtutin̪ təɾəˈsan]
16. sud-americà [ˌsutəməɾiˈka]
17. dic això [ˌdikəʃˈƆ]
18. dic coses importants [ˌdikˌkƆzəzimpuɾˈtans]
19. dic bajanades [ˌdigbəʒəˈnaδəs]
20. biòleg eminent [biˌƆləkəmiˈnen]
21. pedagog pesadíssim [pəδəˌγƆkpəzəˈδissim]
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Exercicis de fonètica (II)
1. Sonoritzacions
Escriviu entre els claudàtors els símbols fonètics dels sons corresponents a les
grafies subratllades:

1.1. Fricatives palatals

1 a. un calaix obert

[ʃ] / [ʒ]

3 a. boix grèvol

b. un calaix tancat

b. fluix de paraules

c. un dibuix divertit

c. moix i trist

d. un coix valent

d. peix blau

e. un baix coeficient

e. eix central

2 a. un baix índex

4 a. serveix-te

b. un guix blanc

b. serveix-lo

c. un guix trencat

c. serveix el vi

d. un feix de llenya

d. condueix bé

e. un feix petit

e. condueix tranquil

1.2. Fricatives alveolars

[s] / [z]

5 a. a més a més

6 a. un pagès intel·ligent

b. en vull més

b. un tros ben gros

c. avís de pagament

c. un tros força gros

d. arròs casolà

d. un llaç atractiu

e. arròs a la cassola

e. un llaç prominent

7 a. feliç de debò

8 a. vas d’incògnit

b. un falç indici

b. vols cafè?

c. nas vermell

c. en vols més?

d. dolç com la mel

d. vens avui?

e. un dolç miratge

e. tens pressa?
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[tʃ] / [dʒ]

1.3. Africades palatals

9 a. despatx abandonat

10 a. xampurreig continu

b. despatx complet

b. festeig inoblidable

c. mig obert

c. llagrimeig confús

d. mig confidencial

d. cartutx diferent

e. esquitx d’aigua

e. empatx de pastissos

11 a. raig potent

12 a. enuig desmesurat

b. raig de llum

b. enuig fal·laç

c. escabetx abundant

c. saqueig reeixit

d. desig intens

d. rebuig punyent

e. desig frenètic

e. sorteig diari

1.4. Oclusives
13 a. foc de nit

[p] / [b], [t] / [d], [k] / [g]
15

a. groc intens

b. amic generós

b. tub negre

c. fluid magnètic

c. tub folrat

d. fluid abundant

d. fred viu

e. vuit germans

e. glop de vi

14 a. cap de turc

16

a. renec tosc

b. cap quadrat

b. cop de puny

c. dipòsit buit

c. cop fort

d. dipòsit profund

d. rap molt cuit

e. groc difús

e. rap amb suc

1.5. Grup consonàntic oclusiva + fricativa
17 a. gots de vi

18

a. líquids conductors

b. gats enfilats

b. llits blancs

c. virtuts desitjables

c. parets folrades

d. avorrits i ensopits

d. bulbs raquítics

e. acudits enginyosos

e. pops amb ceba

2

Professora: Sara Marugan Oliva

19 a. cops de vent

Llengua catalana

20

a. annex diferent

b. calbs conformats

b. complex vitamínic

c. solcs longitudinals

c. complex poliesportiu

d. ànecs blancs

d. vèrtex destacat

e. càstigs exemplars

e. vèrtex confús

21 a. diàlegs concisos

22

a. fix i segur

b. diàlegs inacabables

b. el flux i el reflux

c. reflex esmorteït

c. afix morfològic

d. reflex somort

d. prefix derivatiu

e. perplex i bocabadat

e. sufix semàntic

2. Ensordiments
2.1. Oclusives
23 a. dubte

26

a. abstracció

b. abstracte

b. obsequi

c. obtús

c. sobtat

d. subscripció

d. subterrani

e. obscuritat

e. dissabte

24 a. objecte

27

a. absurd

b. subtil

b. adscripció

c. adquisició

c. observança

d. substitut

d. subjecció

e. subjacent

e. adquirit

25 a. obstacle

28

a. obscenitat

b. substància

b. abdicació

c. adscriure

c. subsòl

d. sobte

d. absència

e. abdomen

e. obcecació
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Solucions exercicis de fonètica (II)
1. Sonoritzacions
Escriviu entre els claudàtors els símbols fonètics dels sons corresponents a les
grafies subratllades:

1.1. Fricatives palatals

1 a. un calaix obert [ʒ]

[ʃ] / [ʒ]

3 a. boix grèvol [ʒ]

b. un calaix tancat [ʃ]

b. fluix de paraules [ʒ]

c. un dibuix divertit [ʒ]

c. moix i trist [ʒ]

d. un coix valent [ʒ]

d. peix blau [ʒ]

e. un baix coeficient [ʃ]

e. eix central [ʃ]

2 a. un baix índex [ʒ]

4 a. serveix-te [ʃ]

b. un guix blanc [ʒ]

b. serveix-lo [ʒ]

c. un guix trencat [ʃ]

c. serveix el vi [ʒ]

d. un feix de llenya [ʒ]

d. condueix bé [ʒ]

e. un feix petit [ʃ]

e. condueix tranquil [ʃ]

1.2. Fricatives alveolars
5 a. a més a més [z] [s]

[s] / [z]
6 a. un pagès intel·ligent [z]

b. en vull més [s]

b. un tros ben gros [z] [s]

c. avís de pagament [z]

c. un tros força gros [s] [s]

d. arròs casolà [s]

d. un llaç atractiu [z]

e. arròs a la cassola [z]

e. un llaç prominent [s]

7 a. feliç de debò [z]

8 a. vas d’incògnit [z]

b. un falç indici [z]

b. vols cafè? [s]

c. nas vermell [z]

c. en vols més? [z] [s]

d. dolç com la mel [s]

d. vens avui? [z]

e. un dolç miratge [z]

e. tens pressa? [s]
9

Professora: Sara Marugan Oliva

1.3. Africades palatals

9 a. despatx abandonat [dʒ]
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[tʃ] / [dʒ]

10 a. xampurreig continu [tʃ]

b. despatx complet [tʃ]

b. festeig inoblidable [dʒ]

c. mig obert [dʒ]

c. llagrimeig confús [tʃ]

d. mig confidencial [tʃ]

d. cartutx diferent [dʒ]

e. esquitx d’aigua [dʒ]

e. empatx de pastissos [dʒ]

11 a. raig potent [tʃ]

12 a. enuig desmesurat [dʒ]

b. raig de llum [dʒ]

b. enuig fal·laç [tʃ]

c. escabetx abundant [dʒ]

c. saqueig reeixit [dʒ]

d. desig intens [dʒ]

d. rebuig punyent [tʃ]

e. desig frenètic [tʃ]

e. sorteig diari [dʒ]

1.4. Oclusives
13 a. foc de nit [g] [t]

[p] / [b], [t] / [d], [k] / [g]
15 a. groc intens [k]

b. amic generós [g]

b. tub negre [b] (*)

c. fluid magnètic [d] [k]

c. tub folrat [p] [t]

d. fluid abundant [t] [t]

d. fred viu [d]

e. vuit germans [d]

e. glop de vi [b]

(*) paraula acabada en –b, –d, –g. Si abans (a l’esquerra) hi ha una vocal, s’ensordeix. Ara bé, si després
hi ha una vocal, continuarà essent sorda. Només es tornaria sonora si hi hagués a la dreta una
consonant sonora.
En el cas de “tub negre” no hi ha [β] perquè seguidament hi ha una nasal, que fa que el so de tub sigui
oclusiu, per tant es transcriurà [b].

14 a. cap de turc [b] [k]

16 a. renec tosc [k] [k]

b. cap quadrat [p] [t]

b. cop de puny [b]

c. dipòsit buit [d] [t]

c. cop fort [p] [t]

d. dipòsit profund [t] [Ø]

d. rap molt cuit [b] [t]

e. groc difús [g]

e. rap amb suc [p] [k]
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