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So Context Exemple

i es més baixa i endarrerida en contacte amb [ɫ, r, w], la transcriurem igual, però. ric [ˈrik]
u <u>, <> vol dir grafia punt [ˈpun]
ɛ més alta i anterior en contacte amb [i], i consonants palatals i alveolopalatals, més baixa amb velars peu [ˈpɛw]
e més alta i anterior en contacte amb [i], i consonants palatals i alveolopalatals més [ˈmes]
ɔ <o> fonològicament oberta roc [ˈrɔk]
a es més baixa i posterior (ɑ) en contacte amb ɫ, r, w pal [ˈpɑɫ]
ə només Balears ceba [ˈsəβə]

i <i> mímica [ˈmĩmikə]
u <u> i <o> àtona color [ku̠ˈlo]
ə <e> i <a> àtones pare [ˈpaɾə]

ṽ En mig de dues nasals. [V] vol dir qualsevol vocal [ˈmĩmikə]

w Primera posició només C velar+w (amb j no són normatius) [ˈkwan] [ˈaiɣ̯wə]
i,̯ u̯ Segona posició. Hi ha qui  transcriu sempre [j w] [ˈfɛin̯ə| ˈbɔiɾ̯ə]

w Primera posició [ˈswau̯], [ˈgwait̯a]
a, e, ɛ, i Segona posició [ˈswau̯], [ˈgwait̯a]

i,̯ u̯ Tercera posició [ˈswau̯], [ˈgwait̯a]

fusió amb el mateix timbre parli italià [ˈparli tə̪liˈa]
hiatus dues tòniques té ànecs [e.a]
elisió elisió àtona amb contacte amb tònica quina hora és [ki̟nɔˈɾes]
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p <p> principi síl·laba, final absolut i davant de consonant sorda [ˈpaɾə] [ˈkap] [ˈaptə̪]
t ̪ <t> principi síl·laba, final absolut i davant de consonant sorda [ˈta̪s̪a] , [ˈsɛt]̪, [ətk̪iˈɾi]
k̠ <k> principi síl·laba seguida de posterior ko, ku [ˈko̠ko̠] ,[ˈku̠ku̠]
k <k> principi síl·laba seguida per [a], [ə][l], final absolut i davant de consonant sorda [ˈkasa], [ˈsak], [ˈaktə]
k̟ <k> principi síl·laba seguida de vocal anterior: e, i [ˈki̟] [siŋˈkɛ̟]

<b, d, g> en inici absolut, tras pausa curta [| ] o llarga [||] [əmˈbas]  [ˈta̪n̪d̪ə] [əŋˈgaɲ]
<p, t, k> final síl·laba davant consonant sonora. cap nen [ˈkab ˈnɛn]
<b, d, g> inicial síl·laba darrera d'una altra oclusiva [ət ̪ˈbuskən][ˈsak ˈd̪əu̯ɾat]̪

d̪ <d> darrera lateral <ld> [əɫ ˈdau̯]

b, g grups: -ble -gle (no es fa aproximant) [ˈpɔplə], [ˈpɔbblə] o [ˈpɔb:lə]
ks <x> la transcripció com a /ks/ o /gz/ és fonològica no contextual taxi [ˈtaksi]
gz <x> ks o gz és fonològic no contextual examen [əˈgzamən]

t:, tt p:, pp,
m:, mm, l:, 

no hi ha fusió si són de morfemes diferentes ˈgat tip, ˈcap punt, ˈsom millors, ˈcel 
luˈnatik

el·lisió final de síl·laba (només si no és ambigu) gus(t) però "surt a l'escenari"

/b, d, g/ posició intervocàlica [ˈfað̞ə| ˈkaβr̞ə| ˈorð̞rə| ˈpəɣ̞ar| ˈalɣ̞ə

/b, d, g/ darrera lateral, ròtica, fricativa…. [ˈarβ̞rə]

f <f> inici o final de síl·laba si hi ha una C sorda darrera [ˈfum]
v /f/ final síl·laba si hi ha una C sonora darrera // davant vocal inici mot afgà [əvˈɣa], puf antic [ˈpuv ən ̪̍ ti̪k]

s <s,c> inici mot, <ss> inici síl·laba entre V o <ç, s, c> entre C V, grup <sc> davant C sorda [ˈsɔrt̪| əsəˈsi| mərˈse| kumbaləˈsɛnsia| 
kanˈso]

s̪ /s/ davant consonant dentoalveolar [t]̪ [ˈkast̪i̪k] [ˈes ̪tɾ̪əˈpeʎə]
z <z> inici mot, inici síl·laba, <s> intervocàlica. <s> davant consonant sonora i davant vocal inicial de mot [zεɾu] [̍ kasə] [əɫz ˈnãnus] [əɫz əˈmiks]

z̪ /z/ davant la consonant dentoalveolar sonora [ð̞] (en realitat seria interdental) [əɫz̪ ˈð̞au̯s]
s > res <s> davant r més rates [ˈme ˈratə̪s]

ʃ <x> inicial, intervocàlica i <ix> final paraula. [ʃəmˈpu| kəˈlaʃ ]
ʒ <ge, gi><j> inicial síl·laba. <ix> davant consonant sonora. <ix> davant vocal inicial de mot. j [̍ ʒɔk] g [̍ ʒɛɫ] [diˈβ̞uʒ β̞uˈnik]  [diˈbuʒ ən...]
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tʃ͡ <tx> inicial o interior, final síl·laba <ig>. [ˈko̠tʃə], rebuig [rəˈβúʧ]
d}ʒ <tj> i <tg>. Agrupació <t+j/g>. <ig> davant consonant sonora o vocal inicial de mot. [ˈmeʤə| ˈplaʤə| ˈto ˈʤoβə]
t͡s <ts>. Agrupació de <t+s> [ˈtots] [puˈtse]
d}z <tz> o <t+z>. <ts> davant consonant sonora o vocal inicial [ˈdoʣə ˈɣ ̞adz βuˈniks]

m <m> inicial síl·laba i final. <m> davant bilabial i davant <r, n, t, s> [ˈpam], [um ˈpa] som nous 
ɱ <m> davant consonant labiodental [aɱˈfiβ̞i] enfilar [əɱfiˈla]
n̪ <n> davant dentoalveolar [un̪ ˈd̪au̯]
n <n> inicial i final de síl·laba absolut o davant alveolar. núvol [ˈnuβuɫ]
ɲ <ny> inicial i final de síl·laba. bany [ˈbaɲ]

n̠ o nʲ <n> Davant consonant palatal [əɲˈʃɔβə]
ŋ <n> davant consonant velar o grup <nc, ng> Sang [ˈsaŋ], cranc [ˈkɾaŋ]

l <l> inicial/final absolut. Final síl·laba davant alveolar [pəl ˈnus]
l ̪ <l> final síl·laba ante dentoalveolar [pul ̪̍ tɾ̪ó]
ʎ <ll> inicial/final absolut. Final síl·laba davant palatal llaç [ʎəs], foll [ˈfoʎ]
lː <tl> i (suposament)<l·l> [pəˈlːiku̠lə], [ˈalːəs]
ʎː <tll> espatlles [əsˈpaʎːəs]
ɫ <l> travada per vocal posterior o central | o sempre, depén del parlant [ˈmaɫ, ˈpoɫs]

ɾ <r> inicial síl·laba (no paraula) i posició tautosíl·labica amb oclusives [ˈpaɾə], [ˈtɾεs]
r <r> inicial paraula <rr> inicial síl·laba i (suposadament) <r> final síl·laba. [ˈrapit]̪, [ˈmar], [ˈpur]
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Africades (amb o sense lligadura)



Sons del català
TE

Oclusiva p b t̪ d̪ k ̟ k k ̠ g g g
Fricativa f v s̪ z̪ s z ʃ ʒ

Africada t͡s t͡z t͡ʃ d͡ʒ

Aproximant β̞ ð̞ ɹ ̞ ʝ ̞ ɣ̞
Nasal m ɱ n̟ n̪ n nʲ ɲ ŋ
Lateral l̟ l̪ l lʲ ʎ ɫ (doble)

Bategant ɾ

Vibrant r

TA

Oclusiva p b t d k g
Fricativa f v s z s z ʃ ʒ

Africada t͡s t͡z t͡ʃ d͡ʒ

Aproximant β ð ʝ ɣ
Nasal m ɱ n n̪ n ɲ ŋ
Lateral l l ʎ l
Bategant ɾ 

Vibrant r

Palatal VelarBilabial Labiodental Interdental Dentoalveolar Alveolar Alveolopalatal

Alveolopalatal Palatal VelarBilabial Labiodental Interdental Dentoalveolar Alveolar



Sons del català
Fonologia

Oclusiva p b t d k g
Fricativa f s z ʃ ʒ

Africada t͡s t͡z t͡ʃ d͡ʒ

Aproximant ʝ ̞
Nasal m n ɲ ŋ
Lateral l ʎ

Bategant ɾ

Vibrant r

Bilabial Labiodental Interdental Dentoalveolar Alveolar Alveolopalatal Palatal Velar


