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JOAN JULIÀ-MUNÉ (Cornellà de Terri, Pla de l'Estany, 1950) és mestre i lingüista,

Diplomat en Lingüística i Màster en Fonètica per la Universitat de Londres

(University College London) i Doctor en Filologia per la Universitat de

Barcelona. Des de 1983 dirigeix el Laboratori de Fonètica “Pere Barnils” i des

de 1992 el Grup de recerca en Fonètica, tots dos adscrits al Departament de

Filologia Catalana i Comunicació de la Universitat de Lleida. Premiat amb el

“Carles Rahola” d’Assaig (Girona, 1984) i el “Manuel de Montoliu” (Tarragona,

1985), la seva tasca docent i de recerca s’ha desenvolupat en els àmbits de la

fonètica general i catalana, descriptiva i experimental, amb diverses

contribucions en obres col·lectives, com ara Folia Phonetica (1984),

Enciclopèdia de la Llengua Catalana (2001) i Gramàtica del català

contemporani (2002). En l’àrea de la lingüística aplicada ha editat, entre

d’altres, Llengua i ràdio (2000), L’ensenyament del català com a L2 (2000) i

Llengua i ús a les Terres de Ponent (2000). Ha participat també en l’elaboració

de materials multimèdia per a la didàctica de la fonètica (Nut i Ka, 1999; Los

sonidos del habla. Fonospain, 2002, guardonat pel MECyD). En l’àmbit de la

història de la lingüística ha publicat Mossèn Antoni M. Alcover i l’Obra del

Diccionari a la llum dels epistolaris de Barnils, Griera i Montoliu (1986),

Panoràmica històrica de l’ensenyament de la parla als sords (1999), L’inici de la

lingüística catalana (2000) i Pere Barnils: l’home, el lingüista i el mestre (1882-

1933) (2000). És autor també del Diccionari de fonètica (2003), El llenguatge de

la ràdio i de la TV (2004) i El català nord-occidental. Descripció i orientacions

ortoèpiques (amb Sílvia Romero i Imma Creus, 2004) i de Fonètica aplicada

catalana. Dels foanments a les aplicacions de les ciències fonètiques (2005).

Recentment ha participat en el primer volum de les  Obres completes de

Pompeu Fabra. En aquests moments prepara Un segle de lingüística catalana.

De la Lletra de convit a la GCC  (1901-2002), que properament editarà

Publicacions de l’Abadia de Montserrat, i dirigeix l’equip que elabora el

Diccionari de la pronúncia catalana.


