
EL GRUP DE COMUNICACIO ORAL

L'estudi de la comunicaci6 parlada es un camp de treball eminentment
interdisciplinari que en les darreres decades ha aplegat especialistes de dis-
ciplines tan diverses com la linguistica teorica, la fonetica experimental, la
psicologia o la informatica, per esmentar-ne nomes unes quantes. D'aqui ha
sorgit la necessitat d'establir el contacte entre persones que ens dediquem
a aquests camps en els centres docents i de recerca de Catalunya.

Durant el curs 1984-85 van celebrar-se set trobades als seguents cen-
tres: Laboratori de Fonetica de la Universitat Autonoma de Barcelona, La-
boratori de Fonetica de la Universitat de Barcelona, Laboratori d'Acustica
de I'Escola Universitaria de Telecomunicacions de La Salle a Barcelona, La-
boratori de Fonetica Experimental Pere Barnils de I'Estudi General de Llei-
da, Centre de Rehabilitaci6 Auditiva de Sabadell, Fonoteca del Museu de
Zoologia de Barcelona i departament de Tractament i Transmissi6 del Senval
de 1'Escola Tecnica Superior d'Enginyers de Telecomunicacions de la Uni-
versitat Politecnica de Catalunya. Com a resultat d'aixb va establir-se un
primer contacte i es van donar a coneixer les possibilitats i els projectes de
treball dels organismes esmentats. Un cop assolit aquest objectiu inicial va
semblar important de dotar el grup d'una infrastructura organitzativa i aixb
va set possible a l'Institut d'Estudis Catalans.

Constituit el mes de juny de 1985, el Grup de Comunicaci6 Oral (GCO)
funciona en aquests moments amb la participaci6 de bona part dels centres
de Catalunya que treballen en aquesta area; fins ara, s'hi han integrat espe-
cialistes en fonetica, fonologia, teoria linguistica, enginyers de telecomunica-
cions -tant en el vessant d'analisi/sintesi i reconeixement de la parla com
en tractament digital dels senyals-, especialistes en ensenyament de llen-
gues, reeducaci6 de la parla i patologia del llenguatge, psicolinguIstica i co-
municaci6 animal.

El grup es proposa dos objectius basics:
- Organitzar conferencies, seminaris i presentacions de treballs en curs

tant nomes entre els mcmbres del grup com convidant d'altres especialistes.
Durant el curs 1985-86, a mes de les conferencies, hi ha organitzades ses-
sions de treball generals de tot el grup i trobades de grups de treball que
funcionen a l'interior del GCO.
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- Intercanviar informacio tant bibliografica com referent als materials

de recerca i de docencia de que disposa cada centre i centralitzacio d'aquesta

informacio en un bane de dades.

Pensem tambe que un dels objectius del grup a Ilarg termini pot esser la

preparacio de projectes de recerca pluridisciplinaris.

El GCO es obert sense restrictions de cap mena a tots els interessats en

la comunicacio parlada i espera poder arribar a connectar amb d'altres pro-

fessionals o estudiosos d'aquest camp. Els interessats a establir-hi contacte

poden adrecar-se a:

Joaquim Llisterri, Dolors Poch, Lluis de Yzaguirre

Grup de Comunicacio Oral, seccio de Llengua i Literatura,

Societat Catalana d'Estudis Histories, Institut d'Estudis Catalans

Carter del Carme, 47, 08001 Barcelona

Telf. (93) 318 55 50, ext. 21


