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Professora: Anna Bartra
DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’ASSIGNATURA
El curs es dedicarà a fer una anàlisi lingüística, bàsicament sintàctica i discursiva, de textos
catalans d’èpoques diferents, tant literaris com no literaris. Se seleccionaran algunes qüestions
d’especial rellevància de les quals es farà un seguiment cronològic i temàtic.
L’objectiu és que l’estudiant es familiaritzi amb els principals canvis morfosintàctics i
discursius que ha sofert el català al llarg dels segles per tal d’observar-ne les tendències i
característiques de cada període i poder destriar l’evolució interna de la llengua dels factors de
gènere i registre.

ESBÓS DEL TEMARI
Canvis soferts en les categories nominals (introducció i evolució dels articles, les demostratius,
els pronoms). Canvis soferts en l’estructura argumental dels verbs (conseqüències de la
desaparició del sistema casual, les preposicions i els complements del verb, canvis semàntics i
sintàctics). Canvis en l’ordre de mots a la frase (fixació de l’ordre de mots, focalitzacions i
tematitzacions). Els adjunts (participis absoluts, modificadors adverbials). Canvis en l’ús de les
preposicions.
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FORMA D’AVALUACIÓ
L’avaluació es farà a partir d’un examen final (60%), la realització d’un treball tutelat (20%) i
els exercicis que es proposaran al llarg del curs (20%). Cal obtenir un mínim del 50% de cada
part.

