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 FONÈTICA I ORTOGRAFIA 
 
 

1. L'ESTÀNDARD ORAL  
       
Resum de les propostes fetes pel IEC, per a un estàndard oral (cal tenir 

en compte que són propostes, algunes de les quals poden ésser 
discutides o modificades en el futur):  

 

 Pronunciar amb claredat les vocals tòniques. Assegurar la correcta 

distinció entre la      (E oberta): tres, pèl, ferro... i la        (E tancada): 
vell, teu... Cal recordar, però, que hi ha tot un seguit de mots que 

tenen pronúncia diferent segons que es tracti dels parlars orientals o 
dels occidentals. 

 

 No tancar la E en I per contacte amb una vocal palatal: gener (i no 
giner), queixal, dejú... 

 

 No fer assimilacions a paraules com decidir (i no dicidir), vigilar (i no 

vegilar, etc. 

 

 Evitar la caiguda de la vocal a barana, veritat, però, perill... (no 

“brana”, vritat”).  
 

 Fer el so de la vocal neutra (i no una e tancada) a la síl·laba final de 

paraules com Balmes, frase, classe, examen, càncer... 
 

 No pronunciar una A per vocal neutra: central (i no [santral), llibre (i 

no [  ibra] propi de certs parlars barcelonins.] 
 

 No afegir sons adventicis (que no hi calen) en grups com idea (i no 

ideia), teatre (i no teiatre), dues (i no dugues)... 

 
 
A més cal tenir en compte: 

 

 Pronunciar correctament la vocal tònics en els verbs acabats en        

–IAR: canvia, estudio, pronuncien... 
 

 Pronunciar com a AGUDES: futbol, poliglot, perit... 
Com a PLANES: atmosfera, magnetòfon, rèptil, tèxtil, míssil, 

monòlit... 
Com a ESDRÚIXOLES: diòptria, Himàlaia, Etiòpia, olimpíades, 
període... 
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 Vocalisme tònic de set vocals amb variacions en la pronúncia de les 

es. (En un àmbit restringit s'admet la vocal neutra tònica del Balear i 
el sistema de 5 vocals tòniques del rossellonès. 

 

 Vocalisme àton. Tots els sistemes orientals i occidentals amb 

neutralització vocàlica o sense són propis de l'àmbit general.  
            

 Diftongs. Només és admissible en el registre informal la pronunciació 
unisil·làbica de i seguida d'una altra vocal en casos com ciència, 

condició...  
 

 Oclusives. És propi de l'àmbit general tant la pronunciació com 

l'emmudiment d'aquests sons darrere nasal (sang, llamp, font) i l 
(malalt, Eudald). També és de l'àmbit general la pronunciació 

geminada dels grups bl, gl, com la pronunciació contínua (estable, 
regla) [cstáßlc]. No és recomanable, però, l'ensordiment d'aquestes 

consonants.  
No és recomanable la supressió de la p del grup ps inicial 
(psiquiatria, PSUC)  

No és recomanable la pronunciació de la t ortogràfica en mots com 
setmana [scmmánc] o cotna [kónnc]. 

            

 Sibilants alveolars. No és recomanable la pronunciació sorda del 
grup ex- seguit de vocal (examen, exacte) o la pronunciació sonora 

del grup de sons representat per ics en mots com (taxi, axioma, lèxic)  
Tampoc no és recomanable la pronunciació sonora de la sibilant 

sorda en mots com: impressió, comissari, duquessa. 
 

 Sibilants palatals. Són pròpies de l'àmbit general tant la 

pronunciació amb i com sense i de la sibilant palatal sorda després 
de vocal (feixa, dibuixar, caixa). 

 

 Nasals. No és recomanable de pronunciar una sola m en mots com 

commoure, setmana, o una sola n en mots com innecessari, Anna, 
cotna.  

 

 Laterals. És propi de l'àmbit general pronunciar palatal o alveolar el 

so lateral geminat en mots com espatlla, vetllar motlle.  
És admissible en l'àmbit general pronunciar una sola ll en mots com 
ratlla, bitllet, butlletí, característica dels parlars valencians i 

baleàrics.  
 
És admissible en l'àmbit general, però només en el registre informal, 

pronunciar com a i la ll de mots com cella, ull, palla.  
                 

No és recomanable de pronunciar una sola l en mots com col·legi, 
il·lustre, novel·la.  
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No és recomanable la pronúncia de la l sense ressonància velar, 

coincident amb la castellana: meló, paleta, fil. 
 

 Vibrants. Són propis de l'àmbit general tant la pronunciació de r 
etimològica final de mot com l'emmudiment d'aquesta r en un bon 

nombre de casos.  
 

És propi de l'àmbit general pronunciar sense r la primera síl·laba del 

mot arbre.  
                

També és propi de l'àmbit general pronunciar amb r o sense r la 

primera síl·laba de les formes d'infinitiu, futur i condicional del verb 
prendre i dels seus derivats i compostos. 

           

 Accentuació. No és recomanable el desplaçament de l'accent per 

interferència castellana en la conjugació dels verbs acabats en -iar: 
estúdia per estudia. No és recomanable la dislocació de l'accent en 
cultismes: telègrama per telegrama, textil per tèxtil.  

                 
(Extret de Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana, IEC 1990) 
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beneficis que té cantar. També sentim l'opinió dels avis d'"El club", que ens fan un concert improvisat. 

 


