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OBJECTIUS

Descriptor del BOE: Presentació i desenvolupament del marc conceptual, els mètodes de 
treball i l’abast fenomenològic d’una disciplina lingüística, d’un corrent de pensament o 
d’un àmbit lingüístic unificat.

El curs consisteix en l’estudi de les propietats de les estructures lèxiques des de diferents 
perspectives teòriques. Concretament, el temari s’estructura en tres grans blocs: (i)  la 
relació entre la semàntica lèxica i la sintaxi en la lingüística generativa; (ii) el model de 
lexicó generatiu en la lingüística computacional i (iii) el tractament de la semàntica lèxica 
en la lingüística cognitiva.    

L’objectiu principal d'aquest curs és introduir els estudiants en la construcció d'arguments 
en la teoria lèxica actual. D'aquesta manera hom pretén que aquest curs proporcioni als 
estudiants un conspectus general d’aquesta part de la teoria lingüística.

Requisits previs: Haver cursat ja sigui Lingüística General I i Lingüística General II en el 
cas d’estudiants del pla vell o  Lingüística en el cas d’estudiants del pla nou. És també 
recomanable poder llegir bibliografia en anglès.

CONTINGUT

1. La  interfície lexicó-sintaxi.  La sintaxi  com a  projecció de  les  dependències 
lèxiques.  Selecció semàntica  i  selecció  categorial.  L’estructura  argumental  I: 
Papers temàtics i  descomposició lexicoconceptual.  Les regles d’enllaç entre el 
lèxic i  la  sintaxi.  Algunes alternances de l’estructura argumental.  L’estructura 
argumental II: Papers temàtics i descomposició lexicosintàctica. Mots possibles 
vs. mots impossibles: un problema lexicosintàctic?  La hipòtesi construccional i 
l’estructuració del  significat.  La  interfície lexicó-sintaxi  en  els  models de  la 
Morfologia Distribuïda i la Modularitat Representacional.

2. El lexicó generatiu. Lexicó d’enumeració de sentits  i  lexicó generatiu. Tipus 
d’estructures  i  informacions en  una  entrada  lèxica.  El  lexicó  generatiu i  la 
informació semàntica dels  QUALIA. El  tractament de la  polisèmia en un lexicó 
generatiu. Descomposició lèxica vs. atomisme lèxic. 
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3. Semàntica lèxica i cognició. Metàfora i cognició humana. Tipus de metàfores: 
estructurals,  ontològiques i  orientacionals.  Metàfores i  frases fetes.  Esquemes 
d’imatge. Categorització: la teoria dels prototips i conceptes de nivell bàsic. La 
polisèmia en la lingüística cognitiva. Gramàtica i cognició. Contingut conceptual i 
construalitat semàntica. L’estructura argumental en la gramàtica de construccions.

AVALUACIÓ

- Un examen final (60% de  la nota). 
- Una sèrie d’exercicis pràctics fets a casa (30% de la nota).

L’assistència i participació a classe (10% de la nota).
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