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Identificació de l'assignatura

Assignatura / Grup 11528 - Etnografia Lingüística / 1
Titulació Màster U. de Llengua i Literatura Catalanes: C. A. C. del Pat. Immat.
Crèdits 3
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx / Edifici

Lluís Barceló Coblijn
lluis.barcelo@uib.cat

15:00 16:00 Dilluns 10/09/2018 29/07/2019 CC06 /
Ramon Llull

Contextualització

L'assignatura d'Etnografia Lingüística és concebuda com l'assignatura que acosta l'alumne del màsterals
coneixements de l'Antropologia Lingüística que avui dia es duen a termes arreu del planeta. És en sí una
màteria obligatòria avui dia als estudis de Lingüística General i que s'ofereix com a optativa en el present
màster. Etnografia o Antropologia lingüística són dos termes equivalents en general de la mateixa disciplina.

És un camp de coneixement que basteix els fonaments del coneixmenet lingüístic ique pretén aprofundir en les
relacions entre llengua, cultura, societat i l'espècie humana (H. sapiens) i la seva evolució. Aquestes relacions
es poden ciscumscriure tant en àrees més relacionades amb la comunicació (pragmàtica, sociolingüística,
planificació i política lingüística) com en l'àmbit de llenguatge estricte (lingüística històrica, semàntica
lingüística, fonètica, fonologia, etc.).

Requisits

Cal que l'estudiant de l'assignatura tengui coneixements bàsics de lingüística general.

Essencials
Tenir una actitud positiva vers la diversitat lingüística. Saber de l'existència dels universals lingüístics i com
la cultura i l'evolució humana han influït – i fins a quin punt – en la configuració d'una llengua.

http://www.uib.cat/personal/ABjE5MTc3MQ
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Recomanables
Estar en possessió de coneixements suficients de la llengua anglesa, almenys per a poder llegir textos científics
escrits en aquesta llengua.

Competències

Específiques
* CE3: Integrar coneixements procedents de diferents branques d'estudi de la filologia, referents a la llengua

i a la literatura catalanes considerades com a patrimoni immaterial, més enllà dels continguts genèrics
estudiats a nivell de Grau o equivalent. .

* CE8: Localitzar i utilitzar els fons documentals, tant analògics como digitals, en arxius, biblioteques,
hemeroteques, internet, etc. per a realitzar treballs de nivell avançat de filologia catalana i de cultura
popular catalana. .

* CE9: Aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'àmbit de la investigació filològica
especialitzada i saber utilitzar-les en el terreny de la filologia catalana i de l'estudi del patrimoni
immaterial. .

* CE11: Elaborar models d'intervenció social i cultural en el terreny de la llengua, la literatura i la cultura
catalanes enteses com a patrimoni immaterial. .

Genèriques
* CG1: Usar correctament la llengua catalana, tant oralment com per escrit, i en tots els registres, tot destacant

especialment el filològic avançat .
* CG3: Cercar, analitzar i interrelacionar coneixements procedents dels diversos camps del saber relacionats

amb la llengua i la literatura catalanes, vistes com a patrimoni immaterial. .

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el màster a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/

Continguts

En una assignatura de caire optatiu tan breu (3crèdits) no és possible incloure tots els temes que se solen tractar
al grau de LingüísticaGeneral. És per això que se n'ha fet una selecció concreta i sucinta de temes.

Continguts temàtics
Continguts temàtics 1. Introducció

* Definició i distincions de Etnografia/ Antropologia lingüística.Presentació d'aquestcamp de
recerca clàssic en Lingüística General. Dels orígens a Frank Boas i el relativisme lingüístic.
Desenvolupament del camp fins el s.XX i el s.XIX.

Continguts temàtics 2. Evolució del llenguatge ide les espècies H. sapiens i l'H. neanderthalensis
* Resum sobre l'evolució humana des del la tribu Hominini (la qual inclou les espècies Pani

Homo) fins arribar a la subtribu Hominina, la qual inclou diferents gèneres. En aquesta
assignatura ens centrarem en el gènereHomo, per bé que caldrà esmentar el seu antecessor,
elgènereAustralopithecusper motius relacionats amb l'aparell fonador. Es farà un breu resum

http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/
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de com ha evolucionat el cervell de les diferents espèciesHomoi es comentarà el registre
arqueològic que han deixat (eines, pintures, enterraments) i com això es relacionat amb la
capacitat del llenguatge. Per aquest motiu es farà una ampliació sobre un tema de debat actual:
l'Homo sapiens, l'Homo neanderthalensisi el debat sobre si són la mateixa espècie i sobre si
la segona va arribar a desenvolupar una capacitat del llenguatge com la que mostra avui dia
l'home d'aspecte modern.

Continguts temàtics 3. Expansió de les llengües arreu del planeta.
* L'espèciehumana (H. sapiens) és originària d'Àfrica. Fa milers d'anys aquesta espècie sortí

del continent africà i s'expandí assolint la resta de continents (a excepció de l'Antàrtida). Amb
l'expansió de l'espècie es produí l'expansió de les llengües.

Continguts temàtics 4. Universals lingüístcs. LaDualitat de Patró.
* Els Universals Lingüístics a partir de la proposta de J. H. Greenberg (1978).

Continguts temàtics 5. Termes de parentiu
* Lèxic referent a l'estructura de les famílies. Anàlisi de les llengües en relació al lèxic familiar,

comparació de semblances i diferències en la manera d'expressar les relacions entre membres
d'una família.

Continguts temàtics 6. Sistemes de numeració en llengües humanes
* No totes les llengües fan servir els números de la mateixa manera. N'hi ha que compten amb

el lèxic i n'hi ha que hi afegeixen una part del cos (per exemple, llengües kombai, korowai
o wambon). Qualcunes de les llengües del món usen sistemes decimals, d'altres duodecimals
(per exemple, llengua ham)

Continguts temàtics 7. La incorporació en català
* Es mostrarà com el català és una llengua particular que fa ús de laincorporacióen la

construcció del lèxic, el qual incorpora parts del cos humà en la creació de nous verbs.
Contiguts temàtics 8. Sistemes de termes de color

* Les llengües del món usen un cojunt limitat de termes bàsics de color per a descriure les
tonalitats de color percebudes per l'úll humà. S'analitzarà la proposta de Berlin & Kay (1969)
que has estat aplicada a multitud e llengües del món. Es veurà com existeix un elenc màxim
i mínim de termes de color, i de manera universal, en les llengües humanes.

Contiguts temàtics 9. Les relacions espaciotemporals.
* Hom està acostumat a pensar que totes les llengües fan servir conceptes "universals"

comdretaiesquerra(els quals parteixen del parlant mateix) per a localitzar un punt en l'espai.
Hi ha llengües que usen terminologia relacionada amb els punts cardinals, mentre que d'altres
usen conceptes relacionats amb la seva realitat geogràfica.

Metodologia docent

1 En aquesta assignatura els estudiants han de ser capaços d'extreure, analitzar i aplicar la informació de les
classes i de la literatura especialitzada.

2 Les proves són de tres menes: exposició oral, resolució d'exercicis i escriptura d'un assaig.

Activitats de treball presencial (0,72 crèdits, 18 hores)
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Sessions
d'exposició
magistral

Grup gran (G) Els continguts de l'asisgnaturan es tractaran i es comentaran.
El professor interactuarà amb el grup classe. Es valora la
participació a classe.

18

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Aula Digital.

Activitats de treball no presencial (2,28 crèdits, 57 hores)

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Treball de lectura i
redaccó

L'alumne ha de poder escriure un assaig breu, però concís, sobre un
tema particular. L'assaig ha de seguir els formatd'una revista científica
de prestigi. L'assaig ha de ser de 1000 paraules amb un màxim de 10
referències bibliogràfiques (les quals han de ser de revistes científics o
llibres especialitzats en el tema).

32

Estudi i treball
autònom individual

Exposició oral Exposició oral d'un tema a la resta del grup classe. S'avaluarà el contigut de
la presentació il'exposició oral (comunicació verbal i no verbal).

15

Estudi i treball
autònom individual

Resolució d'exercicis Resolució d'exercicis aplicats sobre temes concrets que es veuran a classe. 10

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels
alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Frau en elements d'avaluació
D’acord amb l’article 33 del Reglament acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que
es pugui seguir contra l’estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d’algun dels
elements d’avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una
menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l’avaluació anual de
l’assignatura".

https://seu.uib.cat/fou/acord/12741/
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Treball de lectura i redaccó

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Informes o memòries de pràctiques (recuperable)
Descripció L'alumne ha de poder escriure un assaig breu, però concís, sobre un tema particular. L'assaig ha de seguir

els formatd'una revista científica de prestigi. L'assaig ha de ser de 1000 paraules amb un màxim de 10
referències bibliogràfiques (les quals han de ser de revistes científics o llibres especialitzats en el tema).

Criteris d'avaluació * L'alumne ha de desenvolupar un treball escrit sobre un tema concret relacionat amb
l'assignatura.

* El treball serà de 1000 paraules, excloses les referències.
* El nombre de referències bibliogràfiques no pot ser superior a 10.

Percentatge de la qualificació final: 50%

Exposició oral

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Proves orals (no recuperable)
Descripció Exposició oral d'un tema a la resta del grup classe. S'avaluarà el contigut de la presentació il'exposició oral

(comunicació verbal i no verbal).
Criteris d'avaluació * Presentació d'un tema a classe a la resta del grup classe. S'ha de fer de manera oral i

amb l'ús d'una presentació en pantalla.
* Es pot fer ús addicional de la pissarra, si cal.
* Es tendrà en compte l'expressió oral, la formalitat requerida, el contingut presentat a

la pantalla.
Percentatge de la qualificació final: 35%

Resolució d'exercicis

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Proves de resposta breu (recuperable)
Descripció Resolució d'exercicis aplicats sobre temes concrets que es veuran a classe.
Criteris d'avaluació * S'han de resoldre els exercicis relacionats de manera directa amb l'assignatura.

* Poden ser escrits o online amb l'eina moodle de l'assignatura.
Percentatge de la qualificació final: 15%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Aquesta assignatura pretén ser una introducció a l'àrea de la Antropologia / Etnologia Lingüística. La consulta
de manuals bàsics serà molt útil a l'hora de poder assumir conceptes relacionats amb les característiques de
les llengües.

Bibliografia bàsica

1 BenítezBurraco, A. & L. Barceló-Coblijn (2015)El origen del lenguaje. Madrid: Editorial Síntesis
2 Boix, E. & Vila, X. (1998)Sociolingüística de la llengua catalana. Barcelona: Ariel. Capítol 3 "La

perspectiva antropològica de la llengua. La diversitat situada".
3 Cavalli-Sforza, L.L. (1997)Gens, pobles i llenguatge. Barcelona: Proa.
4 Duranti, A. (1997)Linguistic Anthropology. Cambridge University Press. [Trad. esp.Antropologia

lingüística, Madrid, 2000]
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5 Junyent, M.C. (2000) Antropologia Lingüística. Textos Docents. Edicions de la Universitat de Barcelona.
6 Junyent, M.C. (2000)Lingüística Històrica. Textos Docents. Edicions de la Universitat de Barcelona.
7 Foley, W.C. (1997)Anthropological Linguistics. An introduction. Blacwell Publishing

Bibliografia complementària

1 Fitch, W.T. (2010)The Evolution of Language.Cambridge: Cabridge university Press.
2 Johansson, S. (2005)Origins of language.Amsterdam: John Benjamins B.V.
3 Rosselló, J. & J. Martín (2006)The Biolinguistic Turn. Issues on Language and Biology.Barcelona: PPU.
4 Salzmann, Z. (1993)Language, Culture & Society. An Introduction to Linguistic Anthropology. Boulder,

San Francisco, Oxford: Westview Press.
5 White Hat Sr., A. (1999)reading and Writing the Lakota Language. Salt Lake City:The University of Utah

Press.

Altres recursos

Ethnologue. Languages of the World . Una base de dades internacional amb informació sobre milers de
llengües del món. https://www.ethnologue.com


