
En la publicació de l’ALDC usem els signes i diacrítics de l’alfabet fonètic internacional 

(AFI)
1
 amb algunes adaptacions i excepcions: 1) els signes [B], [D], [ƒ] no representen 

sons fricatius, sinó aproximants; 2) els signes [Þ], [Ô] i el signe [†] representen, 

respectivament, els sons oclusius i el so aproximant mediopalatals del balear; 3) no 

indiquem la diferència entre sons africats i realitzacions heterosil·làbiques en casos com 

[ts], [dz], [tS], [dZ]; 4) com que la pronúncia catalana de la l generalment té un timbre 

velar, usem el signe […] només en casos de velaritat molt destacada; 5) representem amb 

dos símbols diferents dels de l’AFI, [fÊ] i [vÊ] respectivament, els sons labiodentals 

africats sord i sonor. 

 

i vocal tancada anterior; ex.: vinya 

I vocal tancada anterior més oberta que [i]; ex.: petit (nord-occidental) 

e vocal semitancada anterior; ex.: fetge 

{ vocal anterior més oberta que [e]; ex.: cep (rossellonès) 

E vocal semioberta anterior; ex.: gel 

Q vocal anterior més oberta que [E]; ex.: gel (parlars valencians) 

Ð vocal oberta més avançada que [a]; ex.: gemegar (mallorquí) 

a vocal oberta central; ex.: gra 

A vocal oberta posterior; ex.: galta (en alguns dialectes) 

´ vocal mitjana central; ex.: pare; pera (mallorquí) 

Š vocal mitjana més avançada que [´]; ex.: galta (en alguns dialectes) 

å vocal central més oberta que [´]; ex.: pestanyes (pallarès) 

„ vocal semioberta posterior més oberta que [ç]; ex.: cova (parlars valencians) 

ç vocal semioberta posterior; ex.: lloca 

Â vocal semitancada posterior més oberta que [o]; ex.: roda (rossellonès) 

o vocal semitancada posterior; ex.: forn 

Í vocal tancada posterior més oberta que [u]; ex.: mocador (rossellonès) 

u vocal tancada posterior; ex.: suc 

O vocal semitancada anterior arrodonida; ex.: mut (capcinès) 

y vocal tancada anterior arrodonida; ex.: jupa (rossellonès) 

ð vocal oberta central nasalitzada; ex.: cerf volant ‘estel, grua’ (rossellonès) 

Î vocal semioberta anterior nasalitzada; ex.: parrèn ‘padrí’ (rossellonès) 

š vocal semitancada posterior nasalitzada; ex.: edredon (rossellonès) 

Ý vocal semitancada anterior arrodonida nasalitzada; ex.: brun (rossellonès) 

ý vocal semitancada anterior asil·làbica; ex.: tancar els ulls (nord-occidental) 

Ó vocal semitancada posterior asil·làbica; ex.: mocador al cap (nord-occidental) 

p oclusiva oral bilabial sorda; ex.: pare 

b oclusiva oral bilabial sonora; ex.: bala; vaca (en alguns dialectes) 

t oclusiva oral apicodental sorda; ex.: teula 

d oclusiva oral apicodental sonora; ex.: demà 
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 «Handbook of the International Phonetic Association. A guide to the use of the International Phonetic 

Alphabet», dins Journal of the International Phonetic Association, 25, 1, 1995, pàg. 3-48. 



þ oclusiva oral laminoalveolar palatalitzada sorda; ex.: vuit (nord-occidental)
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¸ oclusiva oral laminoalveolar palatalitzada sonora; ex.: endigacames (dialectal)
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Þ oclusiva oral dorsomediopalatal sorda; ex.: cama (mallorquí) 

Ô oclusiva oral dorsomediopalatal sonora; ex.: gàbia (mallorquí) 

k oclusiva oral dorsovelar sorda; ex.: cama 

g oclusiva oral dorsovelar sonora; ex.: gàbia 

B aproximant bilabial sonora; ex.: abella; cova (en alguns dialectes) 

D aproximant apicodental sonora; ex.: budell 

† aproximant dorsomediopalatal sonora; ex.: espiga (mallorquí) 

j aproximant dorsopalatal sonora; ex.: aire, memòria, veiem 

ƒ aproximant dorsovelar sonora; ex.: espiga 

w aproximant bilabiodorsovelar sonora; ex.: niu, quatre, veuen 

f fricativa labiodental sorda; ex.: figa 

v fricativa labiodental sonora; ex.: vaca, cova (en alguns dialectes) 

T fricativa apicointerdental sorda; ex.: celles, mussol, dents (en alguns parlars de 

l’Aragó catalanòfon) 

T§  fricativa apicointerdental sonora; ex.: almorzar (parlars del Matarranya) 

s fricativa apicoalveolar sorda; ex.: sol, ceba 

z fricativa apicoalveolar sonora; ex.: casa 

s=  fricativa laminoalveolar palatalitzada sorda; ex.: forats (occidental) 

z= fricativa laminoalveolar palatalitzada sonora; ex.: dits del mig (occidental) 

S fricativa laminoalveolopalatal sorda; ex.: xinxa, feix 

Z fricativa laminoalveolopalatal sonora; ex.: gerra, jou, ajudar 

x fricativa dorsovelar sorda; ex.: lehia ‘lleixiu’ 

h fricativa glotal sorda; ex.: he, he! 

f Ê africada labiodental sorda; ex.: capficat, plat fort (mallorquí)  

vÊ africada labiodental sonora; ex.: capvespre (mallorquí) 

ts africada apicoalveolar sorda; ex.: potser, aquests 

dz africada apicoalveolar sonora; ex.: tretze 

tS africada laminoalveolopalatal sorda; ex.: borratxo, boig 

dZ africada laminoalveolopalatal sonora; ex.: fetge 

m oclusiva nasal bilabial sonora; ex.: mà 

M oclusiva nasal labiodental sonora; ex.: inflar 

n oclusiva nasal apicoalveolar sonora; ex.: nas 
© oclusiva nasal laminoalveolar palatalitzada sonora; ex.: panxa, diumenge 

¯ oclusiva nasal dorsopalatal sonora; ex.: canya 

N oclusiva nasal dorsovelar sonora; ex.: fang, jonc 

µ lateral apicodental sonora; ex.: sol, vetlar (dialectal)
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l lateral apicoalveolar sonora; ex.: fil 

… lateral apicoalveolar velaritzada sonora; ex.: mussol 
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 És una pronunciació molt ocasional. 

3 És una pronunciació freqüent a Felanitx. 
 



} lateral laminoalveolar palatalitzada sonora; ex.: colxa, aljub 

¥ lateral dorsopalatal sonora; ex.: llana 

r vibrant apicoalveolar sonora; ex.: riu, parra 

R bategant apicoalveolar sonora; ex.: cara 

» accent principal 

« accent secundari 

¨ allargament d’un so 

é separació menor entre grups fònics 

ñ separació mitjana entre grups fònics 

Ñ separació major entre grups fònics 

ó entonació admirativa 

“ entonació interrogativa 

 

Els signes fonètics volats, com [´] o [
R
], indiquen un so poc perceptible; ex.: carabassa, 

plorar. 

 


