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Prerequisits

Els que es demanen per fer el màster.

Objectius

En aquest mòdul s'estudien de forma crítica i especialitzada diversos aspectes de l'estructura de la llengua
amb l'objectiu que l'estudiant obtingui una perspectiva diferent de la que ofereixen els graus.

El mòdul proporciona les eines per fer una investigació en lingüística sobre la llengua catalana en comparació
amb altres llengües naturals. S'hi estudien les propietats tipològiques del català, tant en comparació amb les
llengües romàniques pròximes com amb aquelles altres més divergents de la branca romànica i amb les no
romàniques. S'hi aborden des d'una metodologia integradora temes que pertanyen a diferents components de
la llengua (fonologia, morfologia, sintaxi i semàntica) i a àmbits metodològics diferents (sincronia, diacronia i
geolingüística) que presenten el tret comú de requerir una aproximació crítica, transversal i metodològicament
innovadora.

Competències

Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes
Aplicar els mètodes dinvestigació propis dels àmbits lingüístic i literari.
Construir un discurs argumentat de valoració crítica duna anàlisi lingüística o literària.
Elaborar i aplicar mètodes danàlisi i comprensió dels fenòmens lingüístics i literaris dacord amb les
perspectives sincròniques i diacròniques.
Produir informes sobre activitats o obres lingüístiques o literàries.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Resultats d´aprenentatge

Analitzar i explicar qualsevol expressió lingüística del català dacord amb els marcs teòrics actuals.
Analitzar les principals investigacions recents en llengua catalana.
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Analitzar les principals investigacions recents en llengua catalana.
Avaluar i aplicar els diversos marcs teòrics de tractament de les dades lingüístiques i els mètodes
dinvestigació que sustenten.
Comparar els mètodes danàlisi en sincronia i diacronia i valorar-ne laplicació i adequació.
Comparar les diferents metodologies daproximació a lestudi de la tipologia lingüística, així com les
principals classificacions tipològiques de les llengües naturals i els principis teòrics des dels quals
sestableixen les tipologies.
Construir un discurs argumentat de comparació i avaluació crítica de diverses anàlisis lingüístiques a
partir dhipòtesis divergents.
Construir un discurs argumentat de comparació i avaluació crítica de diverses anàlisis lingüístiques
emmarcades en teories i metodologies divergents.
Elaborar informes crítics de produccions lingüístiques de qualsevol àmbit i època.
Elaborar ressenyes i informes crítics dobres bibliogràfiques sobre llengua catalana.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
Utilitzar els mètodes danàlisi adequats als diferents components de la gramàtica per descobrir
propietats lingüístiques específiques del català en comparació amb les daltres llengües.
Valorar les diferències entre varietats geogràfiques, socials i històriques del català i explicar les
característiques daquestes diferències.

Continguts

1. INTERACCIONS ENTRE FONOLOGIA,MORFOLOGIA I SINTAXI (Joan Mascaró, UAB), 6 sessions de 2
hores

1.1 La interfície fonologia-morfologia

1.1.1 El problema de l'al·lomofia. Al·lomorfia condicionada lèxicament. Al·lomorfia a l'arrel (  - -ic) isofre sulfúr
al·lomorfia a la desinència: morfs de gènere (dit- , sur- , di- ), morfs verbals (su-a- -n, tem-i- -n) i derivacióØ o a ve e
(dign- , cruel- , bon- ).itat tat dat

1.1.2 Al·lomorfia condicionada fonològicament (pronom personal / , morf de masculí -  en els plurals).en l' o

1.2 La interfície fonologia-morfologia

1.2.1 Fenòmens fonològics del domini de la frase i dependència de l'estructura prosòdica. La jerarquia
prosòdica.

1.2.2 El pas de l'estructura de constituents sintàctica a l'estructura de constituents prosòdica.

1.2.3 Anàlisi de casos il·lustratius. L'elisió de la  de plural en central nordoriental. El comportament com a-s
proclític i enclític del pronom  en català antic i en alguns dialectes occidentals.ho

2. INTERACCIONS ENTRE SINTAXI I SEMÀNTICA
(M.Teresa Espinal, UAB), 6 sessions de 2 hores

2.1. La interfície sintaxi-semàntica

2.2. El Principi de Composicionalitat

a. El càlcul composicional
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3.1. L'aproximació dialectal a l'estudi de la variació i el canvi lingüístics; algunes aportacions de la sociolingüística

3.2. Planificació i desenvolupament de la recerca sobre variació dialectal

3.3.1. Disseny del projecte: selecció de característiques; mètodes

d'entrevista lingüística

3.3.2. Treball sobre el terreny: selecció d'informants; enregistrament sonor;

implementació audiovisual

3.3.3. Emmagatzematge i processament computacionals de dades.

Quantificació

3.3.4. Presentació de resultats: cartografia digital; generació automatitzada

de llistes; gràfics

3.3. L'anàlisi de les dades com a base per a l'establiment de les divisions dialectals

3.4. Cas pràctic

4. RELACIÓ ENTRE PRODUCCIÓ I PERCEPCIÓ DE LA PARLA (Josefina Carrera-Sabaté, UB), 8 sessions de 1,5
hores

4.1. Producció de laparla

4.1.1. Variació sociofonètica

a. El càlcul composicional

b. Problemes en la composició del significat: Composicionalitat sintàcticament transparent i aspectes no
composicionals del significat

2.3. Semàntica de les expressions nominals

a. Correspondència entre tipus sintàctics i semàntics d'expressions nominals

b. Definitud i referencialitat: tipologia dels Sistemes Determinants, especificació de nombre, neutralitat de
nombre

c. Noms escarits i referencialitat dèbil

d. Genericitat

2.4. Semàntica de les expressions negatives

a. L'expressió i interpretació de la negació

b. Concordança negativa vs. doble negació

c. Termes de polaritat negativa, mots-n i minimitzadors

d. Interacció sintaxi-prosòdia en la interpretació d'expressions negatives

3. METODOLOGIA DIALECTAL
(Montserrat Adam Aulinas, UB), 8 sessions de 1,5 hores
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L'avaluació es basarà en les evidències següents:

(a) resolució d'exercicis, pràctiques, exposicions orals i lliurament de treballs molt breus: 80%

(b) participació activa a classe: 20%

S'obtindrà un No presentat quan es compleixi menys d'un 50% del punt (a).

Es combinaran les exposicions amb la resolució d'exercicis, la realització d'activitats pràctiques, exposicions orals,
debats i l'elaboració de treballs molt breus.

4.1.2. Senyal acústic

4.2. Percepció de la parla

4.2.1. Percepció auditiva, visual i audiovisual

4.2.2. Models de percepció de la parla

4.2.3. Proves d'avaluació de la parla

4.3. Anàlisis qualitatives i quantitatives de la producció i percepció de la parla

4.4. Estudis productius i perceptius: exemples i pràctiques

Metodologia

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

Debats i activitats pràctiques 50 2 1, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15

Tipus: Supervisades

Tutorització i exposicions orals 70 2,8 1, 4, 13, 14, 15

Tipus: Autònomes

Estudi personal i elaboració d'exercicis i treballs 120 4,8

Avaluació

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Realització d'exercicis, treballs breus i presentacions
orals

100% 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14,
15

Bibliografia
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Proper Names.  9: 335-369.Natural Language Semantics

PARTEE, B. (1984). Compositionality. Landman, F.; Veltman, F. (eds.), .Varieties of Formal Semantics

Dordrecht. Foris: 281-311.
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