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CURS ACADEMIC: 2003-2004
LLICENCIATURA: Comunicació Audiovisual

CURS: Quart

Codi:

20794

Assignatura:

Llenguatges Especifics en els Mitjans Audiovisuals en
Catala.

Tipus d'assignatura: Op
N° de credits:

5

Professorat:

Teoria i practica: Margarida Bassols (Gr. 04)

Quatrimestre:

2n

Objectius de l'assignatura:
a) aprofundiment del domini de la llengua catalana aplicada als guions audiovisuals,
b) estudi de la variació (varietats i registres) dins de la llengua catalana,
c) analisi lingüística deIs recursos de la llengua coHoquial i la seva aplicació en la
creació de guions per a programes d'entreteniment i de ficció .
Temari:
1. Pragmatica de la llengua deIs mitjans audiovisuals i model de llengua.
2. Interrelació deIs canals orals i escrits en el mitjans audiovisuals. La pseudooralitat.
3. La llengua oral espontania 1: característiques fonetiques, morfológiques i sintactiques.
4. La llengua oral espontania II: selecció lexica en funció del registre i de la varietat
(geografica i cronológica: nens, joves, adults i gent gran).
5. Introducció a la base textual conversacional. Dialeg i guió.
6. Introducció a la base textual narrativa. Narració i guió literario
7. El esquetxos i l'humor. Recursos retórics deIs guions humorístics.
Bibliografia:
- BADIA MARGARIT, A.M. (1994): Gramatica de la !lengua catalana. Enciclopedia
Catalana. Barcelona.
- BASSOLS, M.; TORRENT, A.M. (1996): Models textuals. Teoria i practica. Eumo.
Vico
- BASSOLS, M. i altres (1997): La !lengua de TV3. Empúries. Barcelona.
- COMPARATO, D. (1989): El guió. art i tecnica d'escriure per al cinema i la
televisió. Publicacions de la Universitat Autónoma de Barcelona. Bellaterra.
- Diccionari castella-catala (1985). Enciclopedia Catalana. Barcelona.
- ESPAÑOL, P. (1994): Fer riure per televisió. Manual del guionista d'humor.
Columna Barcelona.
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- FRANQUESA, M. (1991): Diccionari sinonims. Editorial. portic. Barcelona.
- Institut d'Estudis Catalans (1990):Proposta per a un estandard oral de la llengua
catalana I: Fonetica. Barcelona.
- Institut d'Estudis Catalans (1992): Proposta per a un estandard oral de llengua
catalana II . Morfologia. Barcelona.
- Institut d'Estudis Catalans (1995): Diccionari de la llengua. Barcelona.
- GINEBRA, J. i MONTSERRAT, A. (1999): Diccionari d'ús deIs verbs catalans. Ed.
62. Barcelona.
- LACREU, J. (1990): Manual d'ús de l'estandad oral. Publicacions de la Universitat
de Valencia. Valencia.
- PAYRATÓ, L. (1988) :EZ catala coZ'Zoquial Publicacions de la Universitat de
Valencia. Valencia.
- TELEVISIÓ DE CATALUNYA (1995):EI cataZa a TV3. Llibre d'estil. Edicions 62.
Barcelona.
- TELEVISIÓ DE CATALUNYA (1997): Criteris lingüístics sobre la traducció i
do blatge. Edicions 62. Barcelona.

Practiques:
Les practiques es basaran en l'aplicació deIs conceptes estudiats a l'analisi de la
llengua de programes diversos. Des de magazins i concursos, fins a programes d'humor,
musicals, series de televisió (traducció i creació), pel'lícules i dibuixos animats.

Sistema d'avaluació:
Per als qui assisteixin sempre a c1asses, l'avaluació es basara en dues notes: la valoració
de les practiques fetes i comentades a c1asse, i la puntuació obtinguda d'un treball
individual. Aquells que no puguin seguir les sessions del curs podran fer un examen
final.
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.Josepa Gallofré
Cap Unitat de Filologia Catalana

Bellaterra (Cerdanyola del valles), 10 de juliol de 2003
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