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Informació general de l'assignatura

Denominació GRAMÀTICA HISTÒRICA CATALANA

Codi 101479

Semestre d'impartició 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Filologia Catalana i Estudis
Occitans

3 OPTATIVA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

3 3

Nombre de
grups

1 1

Coordinació JULIA MUNE, JOAN

Departament/s FILOLOGIA CATALANA I COMUNICACIÓ

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

40% presencial 
60% autònom

Idioma/es d'impartició Català

Distribució de crèdits 6 crèdits distribuïts entre teoria i pràctica
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Professor/a (s/es)

Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

JULIA MUNE, JOAN jjulia@filcat.udl.cat 6

Informació complementària de l'assignatura

MAGISTRI BREVE CVRRICVLVM VITAE

Joan Julià-Muné és catedràtic de Fonètica aplicada del Departament de Filologia Catalana i Comunicació de la
Universitat de Lleida (UdL), on dirigeix el Laboratori de Fonètica Aplicada "Pere Barnils". És mestre d'Ensenyament
Primari (Girona, 1968), llicenciat en Filologia hispànica per la Universitat Autònoma de Barcelona (1974) i doctor en
Lingüística per la Universitat de Barcelona (1987), així com diplomat en Lingüística i Master of Arts en Fonètica per
la Universitat de Londres (University College London / School of Oriental and African Studies, 1974-1978). L'any
2009 va apadrinar com a doctor honoris causa per la UdL el lingüista lleidatà de Bell-lloc d'Urgell Joan Solà (1940-
2010) i des d'aleshores coordina el Premi Internacional de Recerca en Filologia Catalana que duu el seu nom. El
març de 2012 fou nomenat director de l'Aula d'Estudis Xinesos i posteriorment de la Càtedra d'Estudis Asiàtics
(CEA) de la UdL, patrocinada pel Banc Santander. N'ostenta la presidència honorífica l'exembajador d'Espanya a
Pequín, el lleidatà de la Seu d'Urgell Eugeni Bregolat, a qui el professor Julià-Muné també va apadrinar com a
doctor honoris causa per la Universitat de Lleida l'octubre de 2014.

          Ha impartit cursos d'assessorament lingüístic sobre la pronunciació dels noms propis forans als principals
mitjans de comunicació audiovisual de Catalunya amb seu a Barcelona (Catalunya Ràdio i TV3) i de les Illes
Balears amb seu a Palma de Mallorca (IB3), així com cursos de lingüística contrastiva i espanyola a la University
of California (San Diego, EUA) i a la London University (Goldsmiths College) i més recentment a la Universitat
d'Estudis Estrangers de Tianjín (2008 i 2013), a la República Popular de Xina. Entre 1995 i 2001 organitzà i dirigí
vuit cursos de postgrau i tres de màster en lingüística aplicada catalana a la UdL. Durant la darrera dècada ha
participat com a docent en cursos de màster d'assessorament lingüístic en diverses universitats.

           Entre els premis rebuts destaquen el Carles Rahola (Girona) i el Manuel de Montoliu (Tarragona) d’assaig i
el Prat de la Riba de l’Institut d'Estudis Catalans (Barcelona) per l’obra Fonètica aplicada catalana: dels fonaments
a les aplicacions de les ciències fonètiques (Barcelona, Ariel, 2005). 

Objectius acadèmics de l'assignatura

-Comprendre els aspectes sistemàtics de l’ús de les llengües des de la perspectiva diacrònica.

 -Adquirir els conceptes fonamentals per tal d'entendre l'evolució de la llengua catalana, emprant la terminologia
adequada.

-Entendre la relació entre el vocabulari bàsic i la terminologia especialitzada.

-Desmentir la consideració de "llatí, llengua morta" i fer entendre que el català tan sols es troba en un estadi
evolutiu més.

 

Competències significatives
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-Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

-Desenvolupar la capacitat d'aprenentatge autònom. 

-Cercar i gestionar adequadament la informació a partir de fonts i tipologies documentals diverses.

-Adquirir una adequada comprensió i expressió oral i escrita del català i de l'occità.

Continguts fonamentals de l'assignatura

A. Fonaments teòrics

1. Gramàtica històrica vs. història de la llengua vs. història de la lingüística

2. El llatí clàssic i el llatí "vulgar". Fonts i característiques del llatí col·loquial. L'etimologia

3. El procés de romanització: el català com a varietat del llatí evolucionat a la riba ponentina del Mare Nostrum

4. Els components lingüístics del català. El llatí i les altres llengües: substrats, adstrats i superestrats

5. Trets fonètics, morfosintàctics i lexicosemàntics constitutius del català a partir dels primers textos considerats
catalans

6. Mots cultes, populars i doblets. Els termes d'especialització i l'ortografia de base etimològica

7. Terminologia i fraseologia llatina en els idiomes actuals

 

B. Anàlisi i comentari de textos catalans antics (s. IX-XIII)

 

Eixos metodològics de l'assignatura

Presencial 40%
Lliçons magistrals
Comunicació (exposicions orals, audiovisuals…)
Conferències
 
No presencials 60%
Treball autònom
Anàlisi i reflexió
Tractament de la informació (lectura, localització, selecció...)
Treballs i pràctiques individuals
 
Treball cooperatiu
Treballs en equip
Tutories individuals i col·lectives de suport a l’alumnat 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

                                     TEMARI                        PRÀCTIQUES IND.               PRÀCTIQUES D'AULA             
 PROVES                             TREBALLS

 

Setm. 1-2              Fonaments teòrics                 [Presentació  setmanal]             Quinzenal
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                                                                                                                               24.9.19

Setm. 3-4             El llatí clàssic i el llatí "vulgar"                                                    8.10.19

Setm. 5-6             El procés de romanització i                                                       22.10.19                           
 Teoria (29.10.19)

                             els components lingüístics del català    

Setm. 7-8             Del llatí al català I: trets fonètics                                               5.11.19   

Setm. 9-10           Del llatí al català II: trets morfosintàctics                                                                               

                                   i lexicosemàntics                                                                 19.11.19                             
                                                                                                             

Setm. 11               L'anàlisi de textos antics (s. IX-XIII) I                                          26.11.19                            
Evolució del llatí al català            T1: Anàlisi fonètica, morfosintàctica i léxica

                                                                                                                                                                       
                     (3.12.19)                         a partir de dos textos (s. XI-XIII) (3.12.19)

Setm. 12-13            Cultismes i terminologia especialitzada                                    10.12.19

                                L'anàlisi de textos antics (s. X-XIII) II     

Setm. 14-15            Terminologia i fraseologia grecollatina actual                            7.1.20                               
 Bases llatines de l'ortografia         T2: Vocabulari i fraseologia llatina actual.                                                       
                                                                                                                                                              i el
lèxic actual (7.1.20)            La terminologia especialitzada en els mèdia.   (7.1.20)

                                 L'anàlisi de textos antics (s. X-XIII) III 

                                Síntesi  global                                                                                                                  
                                            

                                                                                                                                                                       
                                 

AVALUACIÓ FINAL:  Prova oral individual teoricopràctica (20%) (17.1.20)

 

 

Sistema d'avaluació

Puntuació

  

Pràctiques individuals 20%

 Treballs de curs

 
20%

Pràctiques d'aula 20%

Prova escrita

Prova oral

20%

20%
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Observacions:

-L’avaluació és continuada. Els estudiants que combinin els seus estudis amb una feina a temps complet tenen
dret a demanar avaluació alternativa en un termini de 5 dies des del començament del semestre. Per a més
informació, envieu un correu electrònic a lletres.secretariacentre@udl.cat o adreceu-vos a la Secretaria de la
Facultat de Lletres.

-Les parts avaluades s’aproven amb un 5.

-La nota final resultarà de la mitjana de les notes parcials.

-Per la naturalesa de l'assignatura es vetllarà especialment l'expressió oral i escrita, de manera que la penalització
pels errors comesos serà superior a la mitjana establerta per a les matèries del grau.

Bibliografia i recursos d'informació

 

         Lectura bàsica:

Julià-Muné, Joan (2005), Fonètica aplicada catalana. Dels fonaments a les aplicacions de les ciències
fonètiques, Barcelona, Ariel. (Cap. 6 & 7)

 

Lectures complementàries:

Alcover, Antoni M. (2004; 11908−1926), La pronúncia llatina entre catalans (Estudis fonològics), ed. per
Nicolau Dols, Barcelona/Palma, Publicacions de l’Abadia de Montserrat/Universitat de les Illes Balears.

Badia i Margarit, Antoni M. (1951), Gramática histórica catalana, Barcelona, Noguer; versió catalana: (1981),
Gramàtica històrica catalana, València, 3 i 4.

Colón, Germán (1976), El léxico catalán en la Romania, Madrid, Gredos; versió catalana: (1993), El lèxic
català dins la Romània, València, Universitat de València.

Colón, Germà (1978), La llengua catalana en els seus textos, 2 vol., Barcelona, Curial.

Coromines, Joan (11958), De gramàtica històrica catalana: a propòsit de dos llibres, dins: Anna Granville
Hatcher/Karl Ludwig Selig (ed.), Studia Philologica et Litteraria in Honorem Leo Spitzer, Bern, Francke,
123−148; també dins: Joan Coromines (21974), Lleures i converses d’un filòleg, Barcelona, Club Editor,
245−275.

Duarte, Carles/Alsina, Àlex (1984), Gramàtica històrica del català, 3 vol., Barcelona, Curial.

Fabra, Pompeu (1908), Qüestions d’ortografia catalana, dins: Emili Vallès (ed.), [Actes del] Primer Congrés
Internacional de la Llengua Catalana, Barcelona, Joaquim Horta, 188−221.

Gulsoy, Joseph (1993), Estudis de gramàtica històrica, València/Barcelona, Institut Interuniversitari de
Filologia Valenciana/Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Menéndez Pidal, Ramón (1904), Manual elemental de gramática histórica española, Madrid, Revista de
Filología Española. 

Moll, Francesc de B. (1952), Gramática histórica catalana, Madrid, Gredos; versió catalana: (22006, 11991),
Gramàtica històrica catalana, València, Universitat de València.

Recasens, Daniel (2017), Fonètica històrica del català, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans. 

Russell-Gebbett, Paul (ed.) (1965), Mediaeval Catalan Linguistic Texts, Oxford, The Dolphin Book.
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https://correu.udl.cat/src/compose.php?send_to=lletres.secretariacentre@udl.cat


Introduction, traducció catalana inèdita (UB, 1982) de Joan Julià-Muné.  
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