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Exemples de transcripcions fòniques
document revisat el 23 set 2019

Les transcripcions que trobareu en aquest full segueixen les convencions simplificadores que
hem explicat en classe. Bàsicament són:

• Només distingim un accent d’intensitat, que representem sobre la vocal de la síl·laba
tònica.

• Només representem tres nasals: [m n ɲ] ex.manar, nen, canya (però sabem que n’hi
han més: [ɱ n̪ ŋ] ex. à[ɱ]fora, ca[n]̪tar, fa[ŋ]gar).

• No representem les realitzacions aproximants de les oclusives sonores: una bodega
[una bode@ga] i no [una �oDe@ƒa].

• Representem la [v] i les ers finals, però no les tes dels grups -nt finals de paraula, com
és habitual en la Plana.

• En els casos d’oclusiva final de paraula seguida de vocal, proporcionem dos opcions
separades per una barra inclinada: una sense sonorització (com en vine cap ací) i una
altra amb sonorització (vine cab ací). Per exemple: embolicat amb això [embolikát/d
amb ajʃ��]. La convenció de separar dos opcions amb una barra inclinada també l’hem
seguida en altres casos.

Transcripcions

Em note els peus més lleugers que ahir.
em n��te ls pE�wz méz ʎewd͡ʒérs k aír

Entre aquestes dos vocals es manté un hiat.
entɾ akéstez dóz vokálz ez manté un ját

Els més grans ja han berenat.
elz méz gɾánz j/d͡ʒ ám beɾenát

No tinc clar quan vindrà.
no tín klár kwám vindɾá

Deixa’m caminar al teu costat.
déjʃa m kamináɾ al téw kostát

Els teus papers s’han perdut per la casa.
els téws papér s ám perdút per la káza

Crec que no li ho han dit encara.
kɾéke no li w án dít/d enkáɾa

No és cap casualitat que hàgem triat un llibre sobre ortografia.
nó s káp kazwalitát k ád͡ʒem tɾiát/d úɲ ʎíbɾe sóbɾ ortogɾafía

Me’n vaig a cal metge, que em fan mal els ossos.
mem vád͡ʒ a kál méd͡ʒe| kem fám mál elz ��sos
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Quan cauen les roques, els hòmens busquen els metalls.
kwan káwen le r��kes| elz ��menz búsken elz metáʎs

M’he comprat un CD de música de finals del Renaixement.
m é kompɾát/d un sédé de múzika de finálz del renajʃemén

Tinc un diccionari molt més gros que el teu.
tínk/g un diksjonáɾi mól méz gɾ��s k el téw

Els músics s’han deixat les partitures per tots els racons.
elz múzik s án dejʃád les partitúɾes per tód͡ʒ el rakóns

Si no ho saps, no ho digues.
si nó w sáps| nó w díges

Què has vist? Quatre gats i una gata.
ké áz vístǁ kwátɾe gád͡ʒ j úna gáta
k áz víst

Tinc tanta fam que, de tanta fam que tinc, tinc son.
tínk tánta fám| ke de tánta fám ke tínk| tínk s��n

Els traus de les jaquetes es taquen quan es mullen.
els tɾáwz de lez d͡ʒakétez es táken kwan ez múʎen

La tramuntana i el sol discutien sobre quin d’ells era el més fort, quan va passar un viatger

embolicat en una capa ampla. Van convenir que el primer que aconseguira obligar el viatger

a llevar-se la capa seria considerat el més poderós. La tramuntana va bufar amb molta fúria,

però commés bufava, el viatger més s’abrigava amb la capa; per fi la tramuntana va abandonar

l’empresa. Llavors el sol va brillar amb ardor, i immediatament el viatger es va llevar la capa;

de manera que la tramuntana va haver de reconéixer la superioritat del sol.

la tɾamuntána jel sɔ́l diskutíen sobɾe kín d éʎz éɾa l més f��rt| kwam vá pasáɾ um viad͡ʒéɾ

embolikát/d en una kápa ámplaǁ ván komvenír kel pɾimér k akonsegíɾa obligáɾ el viad͡ʒéɾ

a ʎevár se la kápa| seɾía konsideɾát/d el més podeɾósǁ la tɾamuntána vá bufáɾ am mólta fúɾjaǁ

peɾ�� kom méz bufáva| el viad͡ʒér mé s abɾigáva m la kápaǁ per fí la tɾamuntána vá bandonár

l empɾézaǁ ʎav��s el s��l vá bɾiʎáɾ amb ardór| i immedjátamén el viad͡ʒéɾ ez vá ʎevár la kápaǁ

de manéɾa ke la tɾamuntána vávér de rekonéjʃer la superjoritádel s��l


