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Joaquim Llisterri es va doctorar en Filologia Romànica a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) el 1987 i és professor titular de Lingüística General a la
mateixa universitat des del 1989. Ha impartit cursos de grau i de postgrau sobre lingüística general i aplicada, fonètica general i aplicada, tecnologies de la parla i corpus
orals.
La seva recerca, les seves publicacions i la seva participació en projectes nacionals i internacionals s’ha centrat en l’aplicació de la fonètica experimental a les tecnologies de la parla —especialment en el camp de la conversió de text en parla— i en la
caracterització de la interferència fonètica en l’adquisició de segones i terceres llengües.
S’ha ocupat de l’avaluació de la parla sintetitzada, la constitució i anotació de corpus
orals —particularment en l’àmbit de la prosòdia—, l’anàlisi de les disfluències en la parla espontània i també de l’ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions en
l’ensenyament de llengües i en la recerca en lingüística.
Ha participat en els projectes europeus SAM-A (1991-93), MULTEXT (199496), SpeechDat (1994-95), MATE (1998-99), NITE (2001-03), EAGLES (1993-96), ISLE (2000-01), EUROMAP I-II (1996-99) i HOPE (2000-03) i ha estat responsable de
convenis de recerca i desenvolupament entre la UAB i Telefónica I+D (1993-99), CNET
(1993-96), CSELT (1998-2000), Loquendo (2001-03) i Natural Vox (2007). També ha
estat investigador responsable de tres projectes nacionals sobre variació inter i intralocutor en el context de la fonètica judicial (VILE, 2001-04; VILE-P, 2011-13; ESTIVOZ,
2015-17).
Del 1990 al 1994 fou director del Departament de Filologia Espanyola de la
UAB i del 2003 al 2006 coordinà el programa d’Informàtica i Humanitats de la Facultat
de Filosofia i Lletres; fou també Secretari Acadèmic i Vicedegà d’Extensió Universitària de la Facultat de Traducció i d’Interpretació de la UAB (2007-2008). Entre 1996 i
1999 va ocupar el càrrec de Sotsdirector Acadèmic de l’Instituto Cervantes, en el qual
va ser també responsable de les activitats de l’Observatorio Español de Industrias de la
Lengua. Del 2003 al 2005 dirigí el Curs de Tecnologies Lingüístiques de la Fundación
Duques de Soria i entre el 2008 i el 2016 va presidir el Comitè Científic Assessor del
Programa Oficial de Posgrado en Estudios Fónicos organitzat pel Consejo Superior de
Investigaciones Científicas i la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
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